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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

∆ιεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης   

Υποδοµών  

 ------------------------------------------------- 

Ταχ. ∆/νση: Οινόης 6                                                 

Τ.Κ. 190 07 Μαραθώνας                                                    

Τηλ.22943-20582 

Fax 22943-20535 

Email: kathariotita@marathon.gr   

 Μαραθώνας  12/5/2017 

 

MEΛETH  : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ   

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2017 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:10.500,00€ (ΜΕ ΦΠΑ) 

Κ.Α.Ε 35.6264.01 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

CPV: 50531000-9  Υπηρεσίες συντήρησης-επισκευής µηχανηµάτων κήπων µε προµήθεια 
ανταλλακτικών 

 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η συντήρηση και επισκευή των µηχανηµάτων κήπου µε τα 

απαιτούµενα ανταλλακτικά  του τµήµατος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδοµών της ∆ιεύθυνσης 

Καθαριότητας  Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Μαραθώνα για το έτος 2017. 

Ειδικότερα: 

Το τµήµα Πρασίνου προκειµένου να λειτουργήσει έχει στη διάθεση του και χρησιµοποιεί σε 

καθηµερινή βάση µια σειρά επαγγελµατικών µηχανηµάτων κήπου όπως χλοοκοπτικό τρακτέρ, 

αυτοκινούµενες χλοοκοπτικές µηχανές, χορτοκοπτικά, θαµνοκοπτικά (µπορντούρας), αλυσοπρίονα, 

τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, φυσητήρες κ.α. 

Η συστηµατική καθηµερινή χρήση τους σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες, σε συνδυασµό µε τις 

κακές συνθήκες που επικρατούν πολλές φορές στους χώρους εργασίας , την χρήση όχι πάντα από τους 

ίδιους εργαζόµενους, οδηγούν στην εµφάνιση µικρών ή µεγαλύτερων βλαβών. Οι βλάβες που 

παρατηρούνται είναι πολλές  και διαφορετικές κι απαιτούν γνώση κι εµπειρία από εξειδικευµένο τεχνικό 

συνεργείο για να επιδιορθωθούν. Ακόµα για την ασφαλή χρήση των µηχανηµάτων από το προσωπικό του 

∆ήµου επιβάλλεται ο έλεγχος, η ταχτική συντήρηση κι η έγκαιρη επιδιόρθωση οποιονδήποτε βλαβών από 

υπεύθυνο συνεργείο. 

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν περιγράφονται ως εξής : 
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_ Έλεγχος και ταχτική  συντήρηση για την ασφαλή λειτουργία κάθε µηχανήµατος. 

_ Επισκευή οποιασδήποτε µικρής ή µεγάλης βλάβης. 

_ Αντικατάσταση φθαρµένων ή κατεστραµµένων ανταλλακτικών ή µερών του µηχανήµατος εάν κι 

εφόσον απαιτηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κάθε µηχανήµατος. 

Όλα τα µηχανήµατα του ∆ήµου είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και χρειάζονται το 

αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριµένο 

µοντέλο µηχανήµατος. Το τµήµα Πρασίνου δεν διαθέτει υπάλληλο µε τεχνικές γνώσεις και  προτείνει την 

ανάθεση της παραπάνω συντήρησης σε εξωτερικό συνεργείο, δεδοµένου ότι ούτε το συνεργείο οχηµάτων 

δύναται να εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες, εξαιτίας του µεγάλου φόρτου εργασίας  του 

προσωπικού, των καθηµερινών αναγκών συντήρησης και επισκευών σε όλο το στόλο οχηµάτων και 

µηχανηµάτων έργου του δήµου Μαραθώνα αλλά κυρίως λόγω της έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού 

για τις αντίστοιχες εργασίες. 

Λόγω του ότι τα µηχανήµατα του ∆ήµου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει ο χρόνος επισκευής 

και συντήρησης  να είναι πολύ µικρός ώστε να µην παρατηρείται καθυστέρηση στις προγραµµατισµένες 

εργασίες δεδοµένου ότι ο ∆ήµος µας έχει µεγάλο όγκο πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων που 

χρειάζονται συνεχή συντήρηση. 

Ο ∆ήµος διαθέτει τα κάτωθι µηχανήµατα για το τµήµα Πρασίνου τα οποία χρειάζονται συντήρηση 

κι επισκευή και τα οποία είναι : 

A/A ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ 

1 ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΟ JONCERED 

2 ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΟ DOLMAR 

3 ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΟ  MC CULOUCH 

4 ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

STIHL MS 150 

TC E 

5 ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 

OLEO-MAC 

PPX 270 

6 ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ STIHL  HL95 

7 ΑΛΥΣΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 

OLEO-MAC 

PPX 270 

8 ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ  

VIKING MB 

253 T 

9 ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ  

ALPINA 

HONDA OHC 

160 cc 

10 ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ  

Mc CULOUGH 

51-625 CD 

11 ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ  

HONDA OHC 

160cc 
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12 ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 

WEIBANG WB 

506 SKL 

13 ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ  

WEIBANG WB 

536SB 

14 ΜΙΣΙΝΕΖΑ 

ALPINA STAR 

55 D 

15 ΜΙΣΙΝΕΖΑ 

KAWASAKI 

TDJ 45 

16 ΜΙΣΙΝΕΖΑ 

ALPINA STAR 

41 

17 ΜΙΣΙΝΕΖΑ 

OLEO MAC 

750 

18 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ EFCO SA 3000 

19 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ STIHL BBG 56 

20 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 

ALPINA BL 

260 H 

21 ΨΑΛΙ∆Ι ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΡΑΣ STIHL HS 45 

22 ΨΑΛΙ∆Ι ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΡΑΣ HUSQVARNA 

23 ΨΑΛΙ∆Ι ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΡΑΣ ALPINA HTJ 

24 ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΟ (∆Η.ΕΝΟΤ.ΒΑΡΝΑΒΑ)  

25 

ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΤΗΣ 

(∆Η.ΕΝΟΤ.ΒΑΡΝΑΒΑ)  

26 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ  

PLAY GREEN 

IDROSTATICO 

27 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ(∆ΗΜ.ΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ)  

28 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ  

30 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ) 

DAEWOO, 

MONTELO 

DABC 520 

 

Ανάλυση Εργασιών και ενδεικτικός προϋπολογισµός 

Η συντήρηση και η επισκευή των ανωτέρω µηχανηµάτων κήπων προτείνεται να γίνεται µε γνήσια 

ανταλλακτικά που θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον. 

Σε κάθε περίπτωση βλάβης-επισκευής, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στο δήµο έκθεση µε τη σχετική 

οικονοµική προσφορά του και να υλοποιήσει την αποκατάσταση που προβλέπεται κατόπιν συνεννόησης. 

Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 

- Την αιτία που προκάλεσε τη βλάβη και περιγραφή αυτής, 

- Την αναγκαία συντήρηση µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιµα, π.χ. φίλτρα, λάδι, 

κ.λ.π, 

- Κατάλογο των υλικών ανταλλακτικών που απαιτούνται µε τη τιµή τους και τη τελική τιµή , 

υπολογίζοντας την έκπτωση πυ έχει προσφέρει στο διαγωνισµό του δήµου, 

- Υπολογισµό της συνολικής χρέωσης περιλαµβανόµενης της εργασίας που προσφέρει το 

συνεργείο του αναδόχου. 

Γενικό service Χορτοκοπτικής Μηχανής : 

• Αλλαγή µπουζί  
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• Αλλαγή φίλτρου αέρος 

• Αλλαγή λαδιών  

• Αλλαγή σετ επισκευής καρπυρατέρ 

• Καθάρισµα καρµπυρατέρ 

• Τρόχισµα µαχαιριού  

• Γενικό καθάρισµα µηχανής  

• Λίπανση γενική – γρασάρισµα 

• Ρύθµιση – τσεκ κλπ 

Εργασία Επισκευής 55 € ,  Εργασία Service 34 € 

 

Γενικό service Αλυσοπρίονου : 

• Αλλαγή µπουζί  

• Αλλαγή φιλτρου Βενζίνης 

• Αλλαγή φίλτρου αέρος 

• Τρόχισµα αλυσίδων 

• Ξεκάπνισµα εξάτµισης 

• Γενικό καθάρισµα 

• Καθάρισµα καρµπυρατέρ 

Εργασία Επισκευής 55 € ,  Εργασία Service 34 € 

 

Γενικό service Τηλεσκοπικού Αλυσοπρίονου : 

• Αλλαγή µπουζί  

• Αλλαγή φιλτρου Βενζίνης 

• Αλλαγή φίλτρου αέρος 

• Τρόχισµα αλυσίδων 

• Ξεκάπνισµα εξάτµισης 

• Γενικό καθάρισµα 

• Καθάρισµα καρµπυρατέρ 

Εργασία Επισκευής 55 € ,  Εργασία Service 34 € 

 

Γενικό service Θαµνοκοπτικού : 

• Αλλαγή µπουζί  

• Αλλαγή φίλτρου αέρος 

• Αλλαγή φίλτρου βενζίνης 

• Γρασάρισµα διαφορικού  

• Γενικό καθάρισµα µηχανής  

• Ξεκάπνισµα εξάτµισης 

• Γενική λίπανση άκρων 

Εργασία Επισκευής 55 € ,  Εργασία Service 34 € 

 

Γενικό service Χλοοκοπτικού Τρακτέρ: 

• Αλλαγή µπουζί  

• Αλλαγή φίλτρου αέρος 

• Αλλαγή φίλτρου βενζίνης 

• Καθαρισµός εξαερωτή  

• Τρόχισµα µαχαιριού 

• Λίπανση γρασάρισµα 

• Αλλαγή λαδιών 

Εργασία Επισκευής 78 € ,  Εργασία Service 55 € 

 

Γενικό service Ραντιστικού: 
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• Αλλαγή µπουζί 

• Αλλαγή φίλτρου αέρος 

• Αλλαγή φίλτρου βενζίνης 

• Ξεκάπνισµα εξάτµισης 

• Συντήρηση βαλβίδων νερού 

• Καθαρισµός εξαερωτή 

Εργασία Επισκευής 50 € ,  Εργασία Service 30 € 

 

Γενικό service Φυσητήρα : 

• Αλλαγή µπουζί 

• Αλλαγή φίλτρου αέρος 

• Αλλαγή φίλτρου βενζίνης 

• Γενικό καθάρισµα 

• Καθάρισµα καρµπυρατέρ 

Εργασία Επισκευής 55 € ,  Εργασία Service 34 € 

Παρατηρήσεις  στις ανωτέρω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ24% 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ  ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

• Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» και 

ειδικότερα το άρθρο 117 «Περί διαδικασίας Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού». 

• Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• Οι διατάξεις του Ν.3852/2010,  «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης  

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 58 «Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου», 65 

παρ.1 «Αρµοδιότητες ∆ηµοτικού Συµβουλίου» και παρ. δ και ε του άρθρου72 «Οικονοµική Επιτροπή - 

Αρµοδιότητες». 

• Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112
Α
/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

• Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων.» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα (αντικαταστάθηκε από το 7
ο
 εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 µε την 

παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, κράτηση ύψους 0,06% στις συµβάσεις που υπάγονται στον 

παρόντα νόµο, ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500€) ευρώ και 

ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηµατοδότησης. 

• Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145
Α
/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  

 

Για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών έχει προβλεφτεί πίστωση στον προϋπολογισµό 

τρέχοντος οικονοµικού έτους και έχει εγκριθεί η πραγµατοποίηση µε την υπ.αρ.45/2017 απόφαση της Ο.Ε. 

Σύµφωνα µε το Π.∆.80/2017 ως εξής: 
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ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, 12-5-2017 

 

                                                                                                                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Αιτιολογία Ποσό (€) 

35.6264.01 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΚΗΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ   

  

 ΣΥΝΟΛΟ 10.500 

-Η-  

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

Της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας 

Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου 

& Συντήρησης  Υποδοµών  

 

ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ-ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΠΕ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    

-Ο- 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν προσφορά µε κριτήριο την συµφερότερη από οικονοµικής 

άποψης προσφορά µε βάση την τιµή(χαµηλότερη τιµή). 

Θα αναφέρεται ότι τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν για την επισκευή και συντήρηση, 

είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των προτεινόµενων µηχανηµάτων και θα µπορεί επίσης να 

γίνεται προµήθεια µεταχειρισµένων ανταλλακτικών µε χρόνο εγγύησης σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο 

από το ½ της εγγύησης που δίδει ο κατασκευαστής για το αντίστοιχο καινούργιο ανταλλακτικό και 

κόστος όχι µεγαλύτερο από το 50% της τιµής του καινούριου ανταλλακτικού. 

Θα πρέπει να µπορεί να αποδείξει ότι τα  ανταλλακτικά που χρησιµοποιούνται για την συντήρηση 

και επισκευή  είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αυτά προορίζονται, προσκοµίζοντας κατά 

περίπτωση επίσηµη βεβαίωση του κατασκευαστή του µηχανήµατος, ή βεβαίωση του επίσηµου 

αντιπροσώπου στη χώρα, η οποία θα αναφέρει ότι τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά, τα οποία θα 

αναφέρονται αναλυτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. 

Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος προτείνει να χρησιµοποιούνται τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία 

προτείνονται από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων µηχανηµάτων. 

Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιµιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των µηχανηµάτων κήπων. 

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα 

αλλά και καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων – προτεινόµενων ανταλλακτικών. Όσον αφορά στα 

ανταλλακτικά και αναλώσιµα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια 

εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. 

Ο µειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται µε δήλωσή του, η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά 

του ότι τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα φέρουν την προαναφερόµενη σήµανση. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

Συντήρηση – επισκευή   των µηχανηµάτων κήπων της ∆/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδοµών 

 

 

Της επιχείρησης ………………………………………………, µε έδρα στ ……………..………...., 

οδός …………………………………………., αριθµός ………, τηλέφωνο …………………., fax 

…………….
 

 

 

 

 

 

Α/Α 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Συντήρηση-επισκευή 

µηχανηµάτων κήπων 

 

….…..% 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ      /      /2017 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

 

 

ΕΙ∆ ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

 

 

Άρθρο 1
ο
: Αντικείµενο προµήθειας. 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου Μαραθώνος µε 

σκοπό την συντήρηση και επισκευή των µηχανηµάτων κήπων της ∆/νσης Καθαριότητας, 

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδοµών έτους  2017. 

Άρθρο 2
ο
: Ισχύουσες διατάξεις. 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις : 

• Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» και 

ειδικότερα το άρθρο 117 «Περί διαδικασίας Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού». 

• Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• Οι διατάξεις του Ν.3852/2010,  «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης  

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 58 «Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου», 65 

παρ.1 «Αρµοδιότητες ∆ηµοτικού Συµβουλίου» και παρ. δ και ε του άρθρου72 «Οικονοµική Επιτροπή - 

Αρµοδιότητες». 

• Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112
Α
/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

• Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων.» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα (αντικαταστάθηκε από το 7
ο
 εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 µε την 

παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, κράτηση ύψους 0,06% στις συµβάσεις που υπάγονται στον πα 
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ρόντα νόµο, ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500€) ευρώ και ανεξαρτήτως 

πηγής προέλευσης χρηµατοδότησης. 

• Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145
Α
/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  

 

 

Άρθρο 3
ο
: Συµβατικά στοιχεία. 

Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι : 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Έντυπο Προσφοράς 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 4
ο
: Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας – Κριτήρια κατακύρωσης. 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας  αυτής θα πραγµατοποιηθεί , σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

και τους όρους  που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και κατόπιν λήψης απόφασης 

για την έγκριση της πραγµατοποίησης της δαπάνης και την ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης από 

την Οικονοµική Επιτροπή.  

Άρθρο 5
ο
: Εγγύηση  καλής εκτέλεσης. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης σε ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) επί  της καθαρής συνολικής αξίας της σύµβασης  (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Άρθρο 6
ο
: Σύµβαση. 

Ο Ανάδοχος της προµήθειας, µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε το Νόµο, 

υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε 

µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει τη σύµβαση. 

Άρθρο 7
ο
: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου. 

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 

προµήθειας µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

Άρθρο 8
ο
: Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας, πλην Φ.Π.Α. που βαρύνει 

τον ∆ήµο. 
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Άρθρο 9
ο
: ∆ιάρκεια σύµβασης. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα µήνες ή µέχρι την εξόφληση του ποσού της 

σύµβασης αυτής. 

Άρθρο 10
ο
: Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι όλα τα 

ανταλλακτικά θα είναι σύµφωνα µε τις µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών 

των µηχανηµάτων κατά περίπτωση.  

Άρθρο 11
ο
: Παραλαβή εργασιών. 

Η παραλαβή και ο έλεγχος καλής εκτέλεσης των εργασιών, γίνεται από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή η 

οποία ορίστηκε µε την 356/2016 απόφαση του ∆.Σ., η οποία είναι υπεύθυνη για την ποιοτική και 

ποσοτική επιµέτρηση και εξέταση αυτών. Πριν την οριστική παραλαβή, εξετάζονται και διαπιστώνονται 

όλες οι ιδιότητες των προσφεροµένων εργασιών. Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργασία είναι 

εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άµεση αποκατάσταση µε δικά του 

έξοδα και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εντός εύλογου χρόνου. Στην περίπτωση που ο 

ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς την υποχρέωση για άµεση αποκατάσταση της µη ορθώς εκτελούµενης 

εργασίας, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξή του ως εκπτώτου. 

  

       Ο Προϊστάµενος          Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

Τµήµατος Περιβάλλοντος,      Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 

   Πολιτικής Προστασίας         Περιβάλλοντος, Πρασίνου 

 & Συντήρησης Πρασίνου         & Συντήρησης Υποδοµών 

 

 

ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ     ΛΑΜΠΡΟΥ-ΣΩΤΗΡΧΟΥ 

 

/ 

 

 


