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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..12η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 31ης-5-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..143/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..31ης/5/2013.. της ..12ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 31η Μαΐου 2013.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 16355/27-5-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗΣ 
σχετικά µε ζηµία που υπέστη το αυτ/τό της απο πτώση στο τέρµα της οδού Οδυσσέα 
Ελύτη στην Ανοιξη κατά την απόληξή της στην οδό Ουρανίας µε υποδηλούµενο αίτηµα 
αποζηµίωσης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος κ. ΓΕΡΑΚΗ  ΕΛΕΝΗΣ περί 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού -300- ευρώ για ζηµία που υπέστησαν τα  ελαστικά του 
αυτ/του της από πτώση επι  λακούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ συνολικού ποσού 
559,65€». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ συνολικού ποσού 1.476€». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 19.076,45€  για το έργο: 
«∆ιαµόρφωση πλατείας Αγ. Τιµόθεου » ∆.Κ. Σταµάτας»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 924.908,14 € για το έτος 
2013 για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο 
Ο.Τ.102»». 
ΘΕΜΑ 7ο:. «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 5.880,05 € συµπ. Φ.Π.Α  για 
το έργο: «Επισκευή κ΄ βελτίωση οδικού δικτύου 2010»  της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγ. 
Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ  8ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 3.690,00€  για την πληρωµή 
του 2ου τελικού λογαριασµού( 2η πιστοποίηση-εξόφληση) της  µελέτης: « Προσθήκη δύο 
αιθουσών διδασκαλίας και ΑΠΧ στο 1ο ∆ηµοτικό σχολείο Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ  9ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 3.690,00€  για την πληρωµή 
του 2ου τελικού λογαριασµού( 2η πιστοποίηση-εξόφληση) της  µελέτης: «Mελέτη 2/θ 
ολοήµερου νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση 
σύµφωνα µε τη υπ’ αριθ. 1006 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 15848/23.5.2013 για 
την Επισκευή, Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλάβης Συστήµατος Χλωρίωσης Πόσιµου 
Ύδατος στη ∆ιπλή ∆εξαµενή της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου και στις Τρεις 
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Γεωτρήσεις Τροφοδοσίας Πόσιµου Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας µε τη 
∆ιαδικασία του Κατεπείγοντος». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου» 

� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για το 
«Καθαρισµό δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» 
και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού»  

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και σχετικού λογισµικού», µε 
συνολικό προϋπολογισµό 14.876,85€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%» 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση   α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τις «Εργασίες 
µεταστέγασης ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου», β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του 
πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής» 
ΘΕΜΑ 16ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (Στέφανου Αθανασιάδη)» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απόδοση πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2012 της ∆.Κ. Κρυονερίου και την 
απαλλαγή του Υπολόγου κ Λινάρδου Μιχαήλ» 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως  
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην κα Zaka Sofika του Perikli» 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδέσµευση πιστώσεων που αφορούν παραγραφές οφειλών ∆ήµου 
ετών   2006-2007, λόγω παρέλευσης 5ετίας» 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Ετήσια Συνδροµή  
∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας Έτους 2013» 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 1) για αποζηµίωση δηµοτικών 
συµβούλων στις συνεδριάσεις των οργάνων του ∆ήµου 4ου τριµήνου 2012 και 2) για 
απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή τιµολογίου της 
ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ – Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ  και για δικαστικά έξοδα» 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικαστικά έξοδα για την 
ΤΟΜΗ ΑΕ» 
1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Μετάθεση ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού για τη 
«Προµήθεια Στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού ανοικτού µειοδοτικού  διαγωνισµού για την 
προµήθεια « Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών έτους 2013» 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσιών 
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής – Κοπή Ψηλών ∆ένδρων 
– Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.        1. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας    
2. Κοντάκης Κυριάκος     2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
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3. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος    
4. Τζανετή Αγάθη-‘Ελλη 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
7. Μπούσµπουρας Αθανάσιος    
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε µετά την ψήφιση του 3ου Θέµατος της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Παπαχαρτοφύλλης Ηλίας προσήλθε µετά την ψήφιση του 4ου Θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησε µετά την ψήφιση του 14ου Θέµατος της 
ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..143/2013.. 
 

� ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για το 
«Καθαρισµό δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» 
και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού»  

 
Σύµφωνα µε την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, οι 
Σύνδεσµοι τους, τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα ιδρύµατα τους 
δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) 
παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα 
επιτρεπτά χρηµατικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Για την απευθείας ανάθεση 
απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσµων, 
νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, χωρίς προηγούµενη 
απόφαση του συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόµενα τεύχη εγκρίνονται 
από τον ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσµου, του 
δηµοτικού ή κοινοτικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ιδρύµατος. Για τη συνοπτική 
διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) απαιτείται απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή 
του κοινοτικού συµβουλίου, του διοικητικού συµβουλίου συνδέσµων, νοµικών τους 
προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόµενα τεύχη». 
 
 Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) προβλέπουν τα εξής: 
«1.Επιτρέπεται η µε απευθείας ανάθεση σύναψη σύµβασης προµήθειας προϊόντων, 
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη µέχρι ποσού ενός 
εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχµών.  
 
 Από το ποσό αυτό και µέχρι τέσσερα εκατοµµύρια (4.000.000) δρχ. απαιτείται 
διαγωνισµός µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριµελή 
επιτροπή. Άνω του ποσού των τεσσάρων εκατοµµυρίων (4.000.000) δρχ. απαιτείται 
σύναψη σύµβασης για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 
κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας 
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νοµοθεσίας.  
 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να 
αναπροσαρµόζονται.  
 
 Σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε την ίδια διαδικασία γίνεται και στην 
περίπτωση µικτής προµήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχοµένων υπηρεσιών 
υπερβαίνει την αξία των προϊόντων.»  
 
 Τα πιο πάνω χρηµατικά όρια όπως αυξήθηκαν µε την 20244710/602/ 0026/1998 
(ΦΕΚ431 Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µε την υπ' αριθ. απόφαση 
Υπουργού Οικονοµικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) αυξήθηκαν εκ νέου µε την 
υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. 
Οικονοµικών ως εξής:  
 
α) Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 
 
β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγουµένης 
περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 
 
γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισµού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ. 
 
 Οι περιορισµοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση µε το ύψος της 
εγγεγραµµένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισµό 
κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 
 Σύµφωνα µε την Ε.Σ Τµ. 7 Πράξη 33/2012 η έγκριση διενέργειας ορισµένης 
δηµοτικής προµήθειας ή υπηρεσίας η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο . 
Σχετική, η αριθµ. 79/2013 απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου ∆ιονύσου ,σύµφωνα µε την 
οποία η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό.  
 
 
 Ο δήµος έχει ανάγκη της υπηρεσίας για το «Καθαρισµό δασών, οικοπέδων και 
κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία » της οποίας ο προϋπολογισµός δαπάνης 
ανέρχεται στο ποσό των 55.227,00 Ευρώ (µε το ΦΠΑ) και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006, και του Π∆ 28/80. 
 
 
 Τα µέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά µε την ανάθεση 
της εργασίας  µετά από πρόχειρο διαγωνισµό.  
 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν:   

� τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 
� την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
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� την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
� το άρθρο 83 του N 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
� την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 

Υπουργού Οικονοµικών 
� τις διατάξεις του Π∆28/80 
� την υπ’ αριθµόν 12/2013. µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου  
� την εξειδικευµένη πίστωση ύψους 55.227,000 ευρώ για την εργασία 

«Καθαρισµός δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία 
» σε βάρος του Κ.Α. 70.6277.0003 προϋπολογισµού ο.ε. 2013 (ΠΑΥ   /2013) 

 
προτείνεται να εγκριθούν:  
 

 
1. Τα τεύχη της υπ’ αριθµόν 12/2013 µελέτης για την εκτέλεση της εργασίας 
«Καθαρισµός δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία ». 

2. Τη διάθεση πίστωσης 55.227,00ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70.6277.0003 του 
προϋπολογισµού για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας (ΠΑΥ ....../2013) 

3.Τους επισυναπτόµενους  όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
εργασία «Καθαρισµός δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για 
πυροπροστασία »: 

 
   Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Ζαµάνης και είπε: «Εξαιτίας του γεγονότος ότι η σύνθεση 

της Ο.Ε είναι παράνοµη, µε συνέπεια όλες οι αποφάσεις που αυτή λαµβάνει να µην 
επιφέρουν νόµιµα αποτελέσµατα, θα καταψηφίσω την εισήγηση.» 
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 

� την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε 
την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

� την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
� το άρθρο 83 του N 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
� την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 

Υπουργού Οικονοµικών 
� τις διατάξεις του Π∆28/80 
� την υπ’ αριθµόν 12/2013. µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου  
� την εξειδικευµένη πίστωση ύψους 55.227,000 ευρώ για την εργασία «Καθαρισµός 

δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία » σε βάρος του 
Κ.Α. 70.6277.0003 προϋπολογισµού ο.ε. 2013 (ΠΑΥ   /2013) 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 
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Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 3 ΚΑΤΑ 
 

Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Πασιπουλαρίδη, Ζαµάνη και Μπούσµπουρα για τους 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
1. Εγκρίνει τα τεύχη της υπ’ αριθµόν 12/2013 µελέτης για την εκτέλεση της εργασίας 
«Καθαρισµός δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία ». 

2. ∆ιαθέτει πίστωση €55.227,00 σε βάρος του ΚΑ 70.6277.0003 του προϋπολογισµού 
για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας  

3. Καταρίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία 
«Καθαρισµός δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» ως 
κατωτέρω: 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Άγιος Στέφανος,  .../../2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αριθ. πρωτ : 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29  
& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ  
14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΤΗΛ.: 2132030644                 
FAX.: 2132030630  

 

 

Περίληψη: ∆ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία «Καθαρισµός  ∆ασών, 
Οικοπέδων  και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία» 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

Α. Τις διατάξεις: 

1. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 

2. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την 

παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07 
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3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4.  του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 

5. την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263 Α) 

6. το άρθρο 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο. 28 του 

Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α) 

7. την υπ΄ αριθµ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291 Β) απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών   

 

B. Την 79/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια της εργασίας µε  πρόχειροδιαγωνισµό 

Γ. Την..../2013 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

του διαγωνισµού και διετέθη η απαιτούµενη πίστωση για την εργασία.  

 

∆. Το γεγονός ότι θα προκληθεί δαπάνη ύψους 55.227, 00 € σε βάρος  του 

Κ.Α.70.6277.0003  του προϋπολογισµού ο.ε. 2013.  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
 

πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε το σύστηµα των έγγραφων 
σφραγισµένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό, 
άνευ ορίου, επί του προϋπολογισµού που συντάχθηκε από τον εργοδότη, σύµφωνα µε 
το άρθρο 16 παρ. 1 του π.δ. 28/1980, για την εκτέλεση υπηρεσιών του παρακάτω 
πίνακα: 
 
 

 
Α.Τ. ΚΩ∆. 

ΑΝΑΘ. ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 
(ΠΡΣ ΣΤ 6.3.2) 

1 ΠΡΣ 5371 στρέµµα 300 60€ 18.000,00€ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
AYTOKINOYMENOY 
MHXANHMATOΣ  
(ΠΡΣ ΣΤ 6.4) 

2 ΠΡΣ 5371 στρέµµα 380 35€ 13.300,00€ 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΦΥΤΩΝ  
(ΠΡΣ ΣΤ 8.1.1) 

3 ΠΡΣ 5390 στρέµµα 680 20€ 13.600,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 44.900,00€ 

Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00€ 

 
Και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.  
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν.3463/06) και του Π∆ 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 
ΟΤΑ». 
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 
 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ζ) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1) Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την .../....2013 στο ∆ηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στη 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου 1  ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 

 
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού: ……9:30πµ…… 
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: ……10:00πµ 

 
2)  Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

 

Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά 
σειρά ισχύος είναι: 
 
α) η παρούσα διακήρυξη 
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β) η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
γ) το τιµολόγιο µελέτης -τιµές εφαρµογής  
δ) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
ε) η τεχνική έκθεση  
στ ) οι τεχνικές προδιαγραφές: 

1. ΕΛΟΤ  ΤΟ 1501-10-06-00:2009 
2. ΕΛΟΤ  ΤΟ 1501-10-07-00:2009 

 

3) η τεχνική περιγραφή ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
 

1) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
 
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που   
διαθέτουν  το κατάλληλο και επαρκές ασφαλισµένο προσωπικό και εξοπλισµό για την 
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, όπως εργαλεία (π.χ. χορτοκοπτικό µηχάνηµα) 
σάκους, µεταφορικά µέσα, την κατάλληλη ένδυση και µέτρα προστασίας του 
προσωπικού που θα απασχολεί καθώς και όλα τα αναλώσιµα υλικά που θα 
απαιτηθούν.  
 
Τα συµπράττοντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και 
υπογραφή της σύµβασης να καταθέσουν συµβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει 
τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει 
άλλη ιδιαίτερη νοµική µορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. 
 
2) Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινής αποκλεισµού τα 
εξής δικαιολογητικά: 
 
οι Έλληνες πολίτες: 
 
2.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
 
2.2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωση, που θα έχει 
εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
 
2.3. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
 
2.4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας 
του διαγωνισµού. 
 
2.5.Επίσης, υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισµού, για την επιλογή των 
υποψήφιων αναδόχων, δήλωση του συµµετέχοντα ότι έλαβε γνώση των όρων 
της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα 
οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν καθώς και ότι δεν 
έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου. 
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Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή 
τους, γίνονται όµως δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/99)  την αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου.  
Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά διατάξεις. 
 
3) Οι Αλλοδαποί  
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
γ)Πιστοποιητικά των κατά περίπτωση αρµοδίων αρχών της χώρας εγκατάστασής τους 
από τα οποία να προκύπτουν οι αντίστοιχες ενηµερότητες.  
δ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 
τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς 
καταλόγους. 
 
4.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµιδεπά ή αλλοδαπά 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των 2.1 έως 2.5. 
 
4.4  Οι συνεταιρισµοί  
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
γ) Τα πιστοποιητικά των (γ) και (δ) της παρ. 3 
 
Προκειµένου να επιλεγούν οι προµηθευτές των οποίων θα αξιολογηθεί η προσφορά 
τους, υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού, από έκαστο προµηθευτή, 
πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τη φερεγγυότητα, την επαγγελµατική 
αξιοπιστία, τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάστασή τους, και 
τις τεχνικές τους δυνατότητες, όπως:  
 
� ∆ήλωση του προσφέροντα περί λειτουργίας ή µη υπό καθεστώς νοµικών 

περιορισµών. 
� ∆ήλωση του προσφέροντα για το εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε 

διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
� ∆ήλωση του συµµετέχοντα για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά 

την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
� ∆ήλωση του προσφέροντα µε στοιχεία για τη συνέπεια στην εκπλήρωση, τόσο των 

συµβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις υπηρεσίες του 
δηµοσίου τοµέα.  

� ∆ήλωση του προσφέροντα για το εάν έχει υποπέσει στο παράπτωµα να έχει κάνει 
ψευδείς και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που του έχουν 
ζητηθεί. 

 
 Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: 
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 Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια,  εκτός 
από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την  προσφορά, 
εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την  προµήθεια και δεν έχει 
λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία µε  υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό.  

 
 Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι  διαγωνιζόµενοι µε 
την επίδειξη της ταυτότητάς των ή για τις ανώνυµες  εταιρείες εξουσιοδοτηµένο άτοµο 
το οποίο εκτός της ταυτότητάς του θα  προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας  βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούµενου από  αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο 
όπου θα εγκρίνεται η  συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα 
ορίζεται ότι  εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο 
 καταθέτων αυτή.  
 Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε  τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη µε την απαραίτητη όµως  προϋπόθεση ότι οι 
προσφορές θα περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την  προηγούµενη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα,  ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να  αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον  δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου.  

 
 Για τους συµµετέχοντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το  νόµο 
ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη  δήλωση, 
βεβαιωµένου του γνησίου υπογραφής του δηλούντος από  αρµόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

 
1.1. Οι διαγωνιζόµενοι παραδίδουν την προσφορά µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στον 
οποίο αναγράφεται:  
 
α) ο τίτλος της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας 
β) η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"  
γ) η επωνυµία αυτού 
  
Ο φάκελος αυτός τοποθετείται µέσα σε άλλο φάκελο που είναι ανοικτός, στον οποίο 
τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη.  

1.2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους 
νόµιµους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι 
υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από 
τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
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1.3. Σε όλες τις δηµοπρασίες οι ενδιαφερόµενοι παρίστανται µόνον αυτοπροσώπως.  
Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού τους συµβουλίου ή 
από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  
Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο.  
Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα µέλη αυτών, 
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο.  

 
Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια 
εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού 
συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε 
µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν 
αποσυρθούν από τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας.  
∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, 
υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από 
αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλον τρόπο.  

1.4. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά συστηµένη επιστολή στην 
εξής διεύθυνση: 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.∆ΙΑΚΟΥ 

 Τ.Κ. 145 65-  ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 
 Η προθεσµία για την παραλαβή από το ∆ήµο των προσφορών που 
 αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας  διενέργειας 
του διαγωνισµού, δηλαδή την............. 2013 ηµέρα ........... και  ώρα 15:00 που κλείνει το 
πρωτόκολλο του ∆ήµου. 
 

2) Εγγυήσεις 
 

Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% επί του 
προϋπολογισµού της δαπάνης της εργασίας. και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα 
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  
 
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών 
και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.  
 
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.  
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του 
διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% του συµβατικού ποσού, (δηλαδή του 
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προσφερόµενου ποσού). 
 
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών 
και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων.  
 
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.  
 
 
 
 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1) Παραλαβή προσφορών 
 

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας 
επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που 
ορίζεται στη διακήρυξη.  

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο 
οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή 
της, εάν δε συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας.  
 
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της 
παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η 
για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, 
µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη 
διακήρυξη.  

 
Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο ∆ήµο εκπρόθεσµα ή 
κατατίθενται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σ΄ αυτούς που τις υπέβαλαν, ως 
εκπρόθεσµες. 
 

2) Έλεγχος δικαιολογητικών 

 

1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση 
και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά 
επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα 
πρακτικά περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε 
τους όρους της διακήρυξης.  
 
2. Ο φάκελος που περιέχει την « ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται µέσα στον ανοικτό 
φάκελο, παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε 
αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.  
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3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι 
παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται 
µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των 
διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.  
 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της 
επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους 
λόγους αποκλεισµού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µαζί 
µε την σφραγισµένη προσφορά τους.   

3) Αποσφράγιση των Προσφορών 
 
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται 
κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια. 
 
2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνες µε τους 
όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.  
 

4) Ανακήρυξη αναδόχου 
 

1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµήν. Σε  περίπτωση 
που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαµηλότερη τιµή γίνεται κλήρωση 
µεταξύ αυτών. 
 
2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της 
δηµοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος µε 
αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου 
 
 

5) Ενστάσεις 
 

1. Οι ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη 
δηµοπρασία στο δήµο, µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας 
εργάσιµη ηµέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήµο πρωτοκολλούνται και 
διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δηµοπρασίας. 
 
2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η αρµόδια Επιτροπή. 

 
 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

1) Κατακύρωση 
 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε δέκα 
ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική 
απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως 
εκτελεστή. 
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2) Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι στα όρια του ∆ήµου ∆ιονύσου .Το χρονικό 
διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι  45 ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης.  Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σταδιακή και θα είναι 
σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Οι υπηρεσίες αποψίλωσης και καθαρισµού των περιαστικών δασών και κοινόχρηστων 
χώρων από τα ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά (π.χ. σκουπίδια, µπάζα, ογκώδη 
απορρίµµατα κτλ) θα παρέχονται σύµφωνα µε τις καθηµερινές οδηγίες της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του ∆ήµου και την επίβλεψη από το αρµόδιο όργανο. 
 Οι εργασίες θα περιλαµβάνουν  

1. Κοπή χόρτων µε χορτοκοπτικά εργαλεία 
2. Καθαρισµός του χώρου και αποµάκρυνση ξερών χόρτων, κλαδιών και 

απορριµάτων αυθηµερόν.  
 

3) Κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε 
τον οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος. 

 
4) Τρόπος Πληρωµής 

 
Η αµοιβή του αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή και σύµφωνα µε το 
πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης παραλαβής που θα συνταχθεί για το λόγο αυτό από την 
αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1.α, 2& 3 του 
άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93. 
 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 
ανάδοχου  εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της 
οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς 
πληρωµή ποσό. 
 

5) Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες τρεις (3) µήνες  από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο, απορρίπτεται ως  απαράδεκτη. 
 
 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το  ∆ήµο, πριν 
από την λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε  τρεις (3) µήνες. 
Μετά την λήξη και  του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου  παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του  διαγωνισµού. 
 

6) Παραλαβή της εργασίας  
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Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου, 
όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση της µελέτης. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των 
παραδοτέων και τη διόρθωση ή την επανάληψη της εργασίας µέχρι την επίτευξη του 
επιθυµητού αποτελέσµατος, χωρίς καµία οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση του Εργοδότη. 
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός 
της υπό της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο εργοδότης δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον 
προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέρονται του τρόπο. 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το 
Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιοι υπάλληλοι Κεϊσίδου ∆ήµητρα  και Μυλωνάς Χαράλαµπος, 
τηλέφωνα 213 20 30 644 - 623 και φαξ 2132030630.  
 
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών που την 
συνοδεύουν χορηγούνται δωρεάν στους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Προµηθειών 
∆ήµου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29 και Αθ. ∆ιάκου στον Άγιο Στέφανο. 
 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος.  
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης, αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 

ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 
 

� του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 

� του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 

του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

1. την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

2. το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

3. την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 

Υπουργού Οικονοµικών 

4. την υπ΄αριθ. 12/2013  µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία 

αποτελέι αναπόσπαστο µέλος της παρούσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α). 
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Ζ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο στην εφηµερίδα: 

� ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

Η δαπάνη δηµοσίευσης και τυχόν επαναλήψεων της,  βαρύνει τον ανάδοχο. Οι σχετικές 

αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   

   
 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
         
               
 
  
 

Αρ.µελέτης :   12/2013 
 
 

 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ   

ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 
 
 
 
 
Προϋπολογισµός 44.900,00€ 
Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00€ 
ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή:  Ίδιοι Πόροι 
Χρήση:  2013 
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                                       Αρ.µελέτης :   12/2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ενέργεια: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΣΩΝ, 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ              ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

       Προϋπ.   44.900,00 € + 23% Φ.Π.Α.  

               Πηγή:  Ίδιοι Πόροι 

       Χρήση:  2013 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ∆ήµο ∆ιονύσου και αφορά στον 
καθαρισµό των περιαστικών δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων από ξερά 
χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά (π.χ. σκουπίδια, µπάζα, ογκώδη απορρίµµατα) καθώς 
και καθάρισµα των πεύκων και λοιπών δένδρων έως το ύψος του 1,50, για την 
προστασία των δασών από πιθανές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της κρίσιµης θερινής 
περιόδου 2013.  

Η σύνταξη της µελέτης, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006). 

Η αποµάκρυνση των προϊόντων περισυλλογής και καθαρισµού θα γίνεται 
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  µε µέσα και ευθύνη του αναδόχου και θα περιλαµβάνει την 
φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους στην πλησιέστερη νόµιµη χωµατερή ή σε χώρο 
εναπόθεσης που θα δηλωθεί εγγράφως από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο και επαρκές ασφαλισµένο 
προσωπικό και εξοπλισµό για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, όπως εργαλεία 
(π.χ. χορτοκοπτικό µηχάνηµα) σάκους, µεταφορικά µέσα, την κατάλληλη ένδυση και 
µέτρα προστασίας του προσωπικού που θα απασχολεί καθώς και όλα τα αναλώσιµα 
υλικά που θα απαιτηθούν.  

Κάθε χώρος θα φωτογραφίζεται πριν και µετά τον καθαρισµό του, και τα στοιχεία 
αυτά, µαζί µε τις εµβαδοµετρήσεις των καθαρισµένων χώρων, θα αποτελούν τις 
επιµετρήσεις του έργου. 

Οι εργασίες αποψίλωσης και καθαρισµού θα γίνονται σύµφωνα µε τις 
καθηµερινές οδηγίες και υποδείξεις της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του 
∆ήµου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος από τη λήψη της εντολής της υπηρεσίας να 
ανταποκρίνεται άµεσα και να προβαίνει στην εκτέλεση των εργασιών. Οι εργασίες 
περιλαµβάνουν: 
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5. Κοπή χόρτων µε χορτοκοπτικά εργαλεία (χειροκίνητα ή µηχανοκίνητα) 

6. Καθαρισµός του χώρου και αποµάκρυνση ξερών χόρτων, κλαδιών και 
απορριµµάτων µε εργάτες 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 44.900,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% , 
σύνολο 55.227,00€ και θα  καλυφθεί από έσοδα του ∆ήµου.    

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

…/4/2013 
 
 
 

ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
…../…./2013 

 
 
 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
...../...../2013 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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                                      Αρ.µελέτης :   12/2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ενέργεια: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΣΩΝ, 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

       Προϋπ.   44.900,00 € + 23% Φ.Π.Α.  

               Πηγή:  Ίδιοι Πόροι 

       Χρήση:  2013 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 
Α.Τ. ΚΩ∆. 

ΑΝΑΘ. ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 
(ΠΡΣ ΣΤ 6.3.2) 

1 ΠΡΣ 
5371 στρέµµα 300 60€ 18.000,00€ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ 
AYTOKINOYMENOY 
MHXANHMATOΣ 
(ΠΡΣ ΣΤ 6.4) 

2 ΠΡΣ 
5371 στρέµµα 380 35€ 13.300,00€ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ (ΠΡΣ 
ΣΤ 8.1.1) 

3 ΠΡΣ 
5390 στρέµµα 680 20€ 13.600,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 44.900,00
€ 

Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00
€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00
€ 

 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
…/4/2013 

 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
…../…./2013 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
...../...../2013 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 
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ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                                           Αρ.µελέτης :   12/2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ενέργεια: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΣΩΝ, 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

       Προϋπ.   44.900,00 € + 23% Φ.Π.Α.  

               Πηγή:  Ίδιοι Πόροι 

       Χρήση:  2013 

 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο Αντικείµενο συγγραφής 
1.Αντικείµενο της παρούσας συγγραφής είναι οι γενικοί όροι µε τους οποίους θα 
εκτελεσθούν οι εργασίες  καθαρισµού των δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων 
από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά (π.χ. σκουπίδια, µπάζα, ογκώδη 
απορρίµµατα) καθώς και καθαρισµού των πεύκων και λοιπών δένδρων έως το ύψος 
του 1,50µ. για την προστασία των δασών από πιθανές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της 
κρίσιµης θερινής περιόδου 2013 
2. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 44.900,00€ πλέον  ΦΠΑ 23%, σύνολο 
55.227,00€. 
3.  Θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν µε τις ακόλουθες διατάξεις: 
Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 

114Α/08.06.2006). 
Το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ» (ΦΕΚ 11Α/15-1-1980) 
 
Άρθρο 3ο Εγγυήσεις 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης , ποσού ίσου προς το 5% της προϋπολογιζόµενης δαπάνης 
(χωρίς το Φ.Π.Α.), ήτοι ποσού 2.245,00€. 
 
Άρθρο 4ο Προθεσµίες - Ποινικές ρήτρες 
Η προθεσµία εκτέλεσης των εργασιών είναι σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακές ηµέρες 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η παράδοση της εκτελεσθείσας 
εργασίας θα είναι σταδιακή και θα είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε 
υπέρβαση της προθεσµίας θα έχει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.∆. 28/80. 
 
Άρθρο 5ο Παραλαβή 
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 Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του 
αναδόχου, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση της µελέτης. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των 
παραδοτέων και τη διόρθωση ή την επανάληψη της εργασίας µέχρι την επίτευξη του 
επιθυµητού αποτελέσµατος, χωρίς καµία οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση του Εργοδότη.  
Εφ’όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, 
εντός της υπό της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο εργοδότης δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον 
προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέρονται του τρόπο. 
 

Άρθρο 6ο Πληρωµές-Κρατήσεις 
Η πληρωµή της αξίας των εργασιών θα γίνει µε χρηµατικές εντολές του εργοδότη που 
θα εκδοθούν µετά τη σταδιακή παραλαβή αυτών και βάσει σχετικής επιµετρήσεως και 
πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών. Για 
τις παρούσες εργασίες δεν προβλέπεται γενικό όφελος και ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις 
νόµιµες κρατήσεις και φόρους για τρίτους κ.λ.π. Ο Φ.Π.Α. (23%) βαρύνει τον Εργοδότη. 
 
Άρθρο 7ο Σταθερότητα τιµής 
Η τιµή θα είναι σταθερή καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. Στις τιµές που αναγράφονται 
στο ενδεικτικό τιµολόγιο περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα υλικά-µέσα που 
απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της εν λόγω εργασίας. 
 
Άρθρο 8ο Ενιαία ισχύς της συµβάσεως 
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού. 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
…/4/2013 

 
 
 

ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
…../…./2013 

 
 
 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
...../...../2013 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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                                      Αρ.µελέτης :   12/2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ενέργεια: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΣΩΝ, 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

       Προϋπ.   44.900,00 € + 23% Φ.Π.Α.  

               Πηγή:  Ίδιοι Πόροι 

       Χρήση:  2013 

 

 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
� Στις τιµές αυτού του τιµολογίου περιλαµβάνονται : 

8. Η αξία των ηµεροµισθίων των εργατοτεχνιτών , µε ποσοστό προσαύξηση , για 
ασφάλιση του ΙΚΑ , επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κ.λ.π. που προβλέπεται από 
το πρακτικό Τιµαριθµικής διαπίστωσης Υ.∆.Ε. , για το τρίµηνο µε τις τιµές που 
συντάσσεται αυτή η µελέτη . 

9. "το κόστος " της φθοράς των εργαλείων και των µηχανηµάτων , που 
χρησιµοποιούνται στο έργο . 

10. τα µισθώµατα των µηχανηµάτων, και κάθε δαπάνη για ολοκληρωµένη και 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών , που αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα, εκτός από 
τα απρόβλεπτα, επισφαλή, γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου, που θα εκτελέσει 
µέρος του έργου ή όλο το έργο . 

11. Κάθε προκαταρκτική εργασία  που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου 
δηλαδή τοπογραφικές εργασίες (χωροσταθµήσεις , χαράξεις, σύνταξη 
οριζοντιογραφιών , µηκοτοµών κλπ. ) 

12. Κάθε υλικό και εργασία, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση µονάδας 
εργασίας και την δαπάνη µεταφοράς των υλικών επί τόπου του έργου . 

13. Κάθε δασµό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση. 
14. Κάθε δαπάνη σχετική µε το ενοίκιο, την φθορά ή την απόσβεση των 

χρησιµοποιουµένων µηχανηµάτων ή εργαλείων, την επισκευή, λειτουργία και 
µεταφορά τους επί τόπου του έργου καθώς και τις δαπάνες για ενοίκια κ.λ.π., που 
οφείλονται στις αργίες για οποιοδήποτε λόγο . 

15.  Κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση µε την ασφάλιση του 
προσωπικού. 

16.  Η δαπάνη για την φωτογράφηση και εµφάνιση των φιλµ, για τρεις (3) 
τουλάχιστον φωτογραφίες για κάθε φάση των εργασιών που θα υποδείξει ο επιβλέπων 
τεχνικός . 

17.  Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήµανση σχετικά µε τη ρύθµιση της 
κυκλοφορίας, όπως ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ. 

18.  Κάθε δαπάνη για εργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας υλικών 
χρησιµοποιουµένων στο έργο και σωστής εκτέλεσης εργασίας. 
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� Για τις εργασίες ισχύουν οι προδιαγραφές, που αναφέρονται στα άρθρα του 
Τιµολογίου ή στην περίπτωση , που δεν αναφέρονται αυτές, οι σχετικές 
προδιαγραφές του Υ.∆.Ε. και Υ.Ε. 
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Α.Τ. 1 (ΠΡΣ-ΣΤ 6.3.2) 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5371 

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύµφωνα µε 
τη φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων 
στο χώρο µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνσή 
τους από τους χώρους του έργου, όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισµα 
και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήµανση και η λήψη µέτρων 
προστασίας. 

Τιµή: εξήντα (60,00) Ευρώ ανά στρέµµα 

 

Α.Τ. 2 (ΠΡΣ-ΣΤ 6.4) 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5371 

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση αυτοκινούµενου µηχανήµατος, σύµφωνα µε τη φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο 
µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνσή τους από 
τους χώρους του έργου, όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισµα και η 
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 

Τιµή: τριάντα πέντε (35,00) Ευρώ ανά στρέµµα 

 

Α.Τ. 3 (ΠΡΣ-ΣΤ 8.1.1) 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ 

Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5390 

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κ.λ.π.), 
αποµάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψη σε χώρους που 
επιτρέπεται, σύµφωνα µε τη φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων 
και εργαλείων που απαιτούνται. 

Τιµή: είκισι (20,00) Ευρώ ανά στρέµµα 

 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

…/4/2013 
 
 
 

ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
…../…./2013 

 
 
 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
...../...../2013 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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                                      Αρ.µελέτης :   12/2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ενέργεια: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΣΩΝ, 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

       Προϋπ.   44.900,00 € + 23% Φ.Π.Α.  

               Πηγή:  Ίδιοι Πόροι 

       Χρήση:  2013 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

� ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-06-00:2009 
� ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-07-00:2009 

 
 

 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1.  Κοντάκης Κυριάκος 
2. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
4. Χιώτης Ηρακλής 
5. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
7. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
8. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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