
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης   

Υποδομών  

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

Ταχ. Δ/νση: Οινόης 6                                              

Τ.Κ. 190 07 Μαραθώνας                                           

Τηλ.22943-20582 

Fax 22943-20535 

Email: kathariotita@marathon.gr   

 Μαραθώνας  07/05/2018 

 

MEΛETH  : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ 

ΤΗΣ Ε’ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8 /2018 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.000,00€ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

Κ.Α.Ε 15.6482.01 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ 

ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ  

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΤΗΣ  Ε΄ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ.  

                 CPV: 77312000 – 0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα) 

                 CPV: 77340000 – 5 (Κλάδεμα δένδρων και θάμνων) 

 

Με την υπ.αρ.Δ22/οικ.14573/359/27-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

1224/7-4-2017) ,έγινε η ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας 

Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε 

Δήμους της χώρας μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Μαραθώνος  για 

την Δ’ & Ε’ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα. Επίσης με το 

υπ.αρ.πρωτ.432 Φ 701.2/10-5-2017 έγγραφο της Περ/κη Σ/νση Π.Υ. 

Αττικής, Π.Υ.Νέας Μάκρης .Λόγω της επικείμενης έναρξης της 

κατασκηνωτικής περιόδου  και σύμφωνα με και για την εύρυθμη 

λειτουργία της Ε΄ Παιδικής Κατασκήνωσης απαιτούνται εργασίες 

αποψίλωσης και κλαδεμάτων που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την 

έκταση των κατασκηνώσεων και περιγράφονται στην ακόλουθη 

τεχνική περιγραφή. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται με μέσα του 

αναδόχου. Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 

7.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ  και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 





Δήμου Μαραθώνος του οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα τον 

Κ.Α. 15.6482.01 

Η κατασκήνωση βρίσκεται σε πευκόφυτη έκταση με ελάχιστες 

ανομοιομορφίες του εδάφους. 

Θα πρέπει να καθαριστεί ολόκληρη η έκταση αφού πρώτα 

κοπούν τα χόρτα με τη χρήση χλοοκοπτικών μηχανημάτων. 

Απαγορεύεται η χρήση μπουλντόζας μεγάλου μεγέθους καθώς 

και οποιοδήποτε άλλου μηχανήματος που θα μπορούσε να προξενήσει 

βλάβη στα φρεάτια της κατασκήνωσης ή στο υπόγειο ηλεκτρικό 

δίκτυο. 

Ο καθαρισμός θα γίνει μία φορά, αυστηρά εντός 15 ημερών και 

πριν την έναρξη των κατασκηνωτικών προγραμμάτων και στην 

συνέχεια οι χώροι επιτηρούνται και θα επαναλαμβάνεται καθαρισμός 

όπου και όποτε κρίνεται σκόπιμο, έως την λήξη της κατασκηνωτικής 

περιόδου χωρίς επιπλέον αμοιβή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αναλάβει (αδαπάνως) εντός 6ωρου από την ειδοποίησή του τις 

εργασίες που τυχόν προκύψουν. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για ζημιές που θα 

προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό 

του, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ , αποκλειόμενης ρητά και 

απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη.  

Για την ασφάλεια των εργασιών και για την αποφυγή 

πυρκαγιάς εξαιτίας της φύσης του αντικειμένου οι εργασίες θα 

παρακολουθούνται από όχημα του Συλλόγου Εθελοντών 

Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου 

εφοδιασμένο με δεξαμενή με ύδωρ και αντλία πυρόσβεσης. 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια 

των εργαζομένων του, για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, όπως 

αυτοί ορίζονται από στην ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τόσο το 

προσωπικό του, όσο και τους εντός του χώρου του έργου πεζούς και 

οχήματα. 

Είναι ο μόνος ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε 

ζημιά ή ατύχημα προκληθεί εντός του χώρου του έργου. 

Εργασίες:  

 Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης  





 Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ανάμεσα στην 

μεταλλική περίφραξη      και το τοιχείο, σε όλη την πρόσοψη των 

εγκαταστάσεων   

 Κοπή χόρτων όλων των χώρων 

 Κοπή κλάδων δέντρων και θάμνων χειρωνακτικά και με φορητά 

μηχανήματα κοπής.  

 Τσουγκράνισμα των χώρων με επίστρωμα χαλικιού για αποκομιδή 

των πευκοβελονών 

 Συγκέντρωση και συλλογή των προϊόντων αποψίλωσης και  

λοιπών απορριμμάτων χειρωνακτικά από εργατοτεχνικό προσωπικό 

του αναδόχου. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ  ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 117 «Περί διαδικασίας Συνοπτικού 

Διαγωνισμού». 

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

Δήμων 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  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα 

άρθρα 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου», 65 παρ.1 «Αρμοδιότητες Δημοτικού 

Συμβουλίου» και παρ. δ και ε του άρθρου72 «Οικονομική Επιτροπή - 

Αρμοδιότητες». 

 Οι διατάξεις του 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 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

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

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

(αντικαταστάθηκε από το 7ο 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.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α/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.Δ.80/2017 ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

     

                                                                         Μαραθώνας 07/05/2018 

                            

                                                                           Ο Προϊσταμένος  

                                                                    Διεύθυνσης   Καθαριότητας,  

                                                               Ανακύκλωσης  Περιβάλλοντος,  

                                                                 Πρασίνου  & Συντήρησης Υποδομών 

 

 

                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Αιτιολογία Ποσό (€) 

15.6482.01 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε’ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ    

 ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

     Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν προσφορά με κριτήριο την συμφερότερη 

από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή). 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι 

1. Αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης με μηχάνημα έργου 

χλοοκοπτικό. 

Η αποψίλωση θα γίνεται κυρίως με μηχάνημα έργου χλοοκοπής και θα 

πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας. 

Η εργασία βοτανίσματος των χώρων θα πραγματοποιείται με την 

χρήση κατάλληλων ειδικών μηχανημάτων 

(βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού 

χειριστή) και χειροκίνητων εργαλείων (εκρίζωση με τσάπα των 

ζιζανίων μεταξύ των φυτών η σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί), 

όπου αυτό απαιτείται. 

2. Κοπή κλάδων δέντρων και θάμνων χειρωνακτικά και με φορητά 

μηχανήματα κοπής.  

Η κοπή κλάδων δέντρων θα γίνεται με μηχάνημα έργου κλαδέματος 

ή χειρωνακτικό εργαλείο κλαδέματος και θα πρέπει να λαμβάνονται 

όλα τα μέτρα ασφαλείας. Σε περίπτωση κλαδιών που είναι επικίνδυνα 

αυτά θα κλαδεύονται με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς και με τη χρήση 

γερανοφόρου οχήματος. Καλλωπισμός διαφόρων φυτών και 

κλαδέματος με μπορντουροψάλιδα για τον κατάλληλο σχεδιασμό των 

θάμνων, έτσι ώστε να οριοθετούν τους χώρους 

 3. Συγκέντρωση και συλλογή των προϊόντων καθαρισμού και 

αποψίλωσης.  

Η συγκέντρωση και συλλογή των προϊόντων αποψίλωσης και 

 





λοιπών απορριμμάτων θα γίνεται χειρωνακτικά από εργατοτεχνικό 

προσωπικό του ανάδοχου ο οποίος θα έχει και την απόλυτη ευθύνη 

αποκομιδής και απομάκρυνσης τους από τον χώρο της 

Κατασκήνωσης. 

Όλες οι εργασίες αφορούν τον εντός της Ε΄Κατασκήνωσης χώρο. 

 

 

 

 

 

                                                                         Μαραθώνας 07/05/2018 

                            

                                                                           Ο Προϊσταμένος  

                                                                    Διεύθυνσης   Καθαριότητας,  

                                                               Ανακύκλωσης  Περιβάλλοντος,  

                                                                 Πρασίνου  & Συντήρησης Υποδομών 

 

                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 

 

 

Ε Ν Τ ΥΠ Ο  Π ΡΟ ΣΦΟΡΑ Σ   

 

Υπηρεσίες αποψίλωσης Ε’Κατασκήνωσης 

 

 

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

……………..………...., οδός …………………………………………., αριθμός 

………, τηλέφωνο …………………., fax …………….
 

 

 

 

 

 

Α/Α 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ 

ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ 

ΤΗΣ Ε’ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   

 

….…..% 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ      /      /2018 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

 Ε ΙΔ ΙΚΗ  Σ ΥΓ Γ ΡΑ ΦΗ  Υ ΠΟΧ ΡΕ ΩΣ Ε ΩΝ 

 

 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Υπηρεσίας. 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας του 

Δήμου Μαραθώνος με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης στην Ε΄ 

Κατασκήνωση στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας όπως αυτά 

αναφέρονται στο Π.Δ.71/88 . 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις. 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις : 

 Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 117 «Περί διαδικασίας Συνοπτικού 

Διαγωνισμού». 

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

Δήμων 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  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα 

άρθρα 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου», 65 παρ.1 «Αρμοδιότητες Δημοτικού 

Συμβουλίου» και παρ. δ και ε του άρθρου72 «Οικονομική Επιτροπή - 

Αρμοδιότητες». 

 Οι διατάξεις του 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 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

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

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

(αντικαταστάθηκε από το 7ο 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.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες»  

 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία. 

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Έντυπο Προσφοράς 

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 4ο: 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 

Δήμου και κατόπιν λήψης απόφασης για την έγκριση της πραγματοποίησης της 

δαπάνης και την ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή.  

Άρθρο 5ο: Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος της υπηρεσίας, 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 6ο: 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 7ο: 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 Δήμο. 

Άρθρο 8ο: Διάρκεια σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός μηνός και όχι 

αργότερα από την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου. 

Άρθρο 9ο: Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις καθώς επίσης και από αποδεικτικά στοιχεία ότι 

μπορεί να παρέχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες( κατάλογο ειδικοτήτων- χειριστών 

μηχανημάτων κήπων -βεβαιώσεις εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών- κατάλογο 

μηχανολογικού εξοπλισμού).  

Άρθρο 10ο: 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 Δ.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. 

  

 

                                                                         Μαραθώνας 07/05/2018 

                            

                                                                           Ο Προϊσταμένος  

                                                                    Διεύθυνσης   Καθαριότητας,  

                                                               Ανακύκλωσης  Περιβάλλοντος,  

                                                                 Πρασίνου  & Συντήρησης Υποδομών 

 

                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 




