
 

 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡ .ΜΕΛΕΤΗΣ 12  /2018 
Μ ΑΡ ΑΘΩΝ ΑΣ    08  /06/2018 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΓΚΩΔΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π.  

 ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ: 9.998,12€ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018 

CPV: 90511000-2 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος να συμβληθεί για το έτος 2018 

με αναδόχους που θα υλοποιήσουν εργασίες μεταφοράς- καθαριότητας – αποκομιδής 

κλαδιών – σύμμεικτων υλικών – ογκωδών αντικειμένων κ.λ.π. από τις Δημοτικές 

Ενότητες Μαραθώνα και Νέας Μάκρης. 

Ο Δήμος αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με την αυθαίρετη ρήψη μεγάλων 

ποσοτήτων κλαδευτικών υπολοίπων και άλλων άχρηστων σύμμεικτων υλικών, από 

ιδιώτες στους κοινόχρηστους χώρους, το οποίο διογκώνεται λόγω της θερινής 

περιόδου, της τεράστιας αύξησης του πληθυσμού επειδή ο Δήμος Μαραθώνος 

αποτελεί τουριστικό προορισμό, δημιουργώντας κινδύνους πυρκαγιών, κινδύνους στη 

δημόσια υγεία καθώς και στην διέλευση οχημάτων και πεζών. 

Η Υπηρεσία μας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την αποκομιδή 

κλαδιών λόγω του αχανούς του Δήμου μας, τις μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, 

την μη επάρκεια μηχανολογικού εξοπλισμού και ιδιαίτερα όταν λόγω της 

πολύχρονης και συνεχούς λειτουργίας τους παθαίνουν βλάβες και είναι στο 

συνεργείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ο Δήμος για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αυξημένη ανάγκη αποκομιδής και 

μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λπ. κατά την θερινή περίοδο λόγω 

του μεγάλου όγκου, κρίνεται αναγκαία η σύμβαση με αναδόχους που θα 

υλοποιήσουν εργασίες μεταφοράς- καθαριότητας – αποκομιδής κλαδιών – 

σύμμεικτων υλικών – ογκωδών αντικειμένων κ.λ.π. από τις Δημοτικές Ενότητες 

Μαραθώνα και Νέας Μάκρης. 

Η αποκομιδή και μεταφορά των κλαδιών – σύμμεικτων υλικών – ογκωδών 

αντικειμένων κ.λ.π. από τις Δημοτικές Ενότητες Μαραθώνα και Νέας Μάκρης θα 

γίνει με ευθύνη του αναδόχου με διάφορα μηχανικά μέσα (φορτηγά και φορτωτές ή 





 

φορτηγά με αρπάγη), κατόπιν σχετικής εντολής από την Διεύθυνση Αποκομιδής 

Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών & Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων, η 

οποία θα έχει την επίβλεψη και έως την εξάντληση των ποσοτήτων του 

προϋπολογισμού της μελέτης. 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα θα είναι δυναμικότητας τουλάχιστον 10 m3 και τα 

μηχανήματα έργου θα είναι μεσαίας ιπποδύναμης (τύπου JCB ή και λαστιχοφόρου 

φορτωτή. 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για τις ανωτέρω υπηρεσίες δεν θα ξεπεράσει το 

ποσό των 9.998,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

 Η εν λόγω εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

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

υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 118 περί προσφυγής στη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

 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»  

Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου του 

Οικονομικού Έτους 2018 και καταλογίζεται στον Κ.Α. 20.6277.01. 

 
Για την σύνταξη                                             Για την θεώρηση  
     
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 
 
        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΖΗΣ 

 
 
 
          
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 
 





 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡ .ΜΕΛΕΤΗΣ  12/2018 
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ   08  /06/2018 
 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΓΚΩΔΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π.   

 ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ: 9.998,12€ ΜΕ ΦΠΑ24% 

ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018 

CPV: 90511000-2 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Τ Είδος εργασίας Μονά
δα 

Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 

 
1 
 
 
 
 

 
Μεταφορά – καθαριότητα 
Αποκομιδή κλαδιών, 
σύμμεικτων υλικών, 
ογκωδών αντικειμένων 
κ.λπ. 

 
€/m3 

 
733.00m3 

 
11,00 

 
8.063,00 
 
 
 
 
 

 
 
            ΣΥΝΟΛΟ: 8063,00€ 
            ΦΠΑ 24%:1935,12 € 
 
       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:9.998,12 € 
 
                         Μαραθώνας  12 /06/2018 
 
Για την σύνταξη                                                   Για την θεώρηση 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 
 
        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΖΗΣ 

 
 
 
         
 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 





 

 

 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ   08  /06/2018 
ΑΡΙΘ .ΜΕΛΕΤΗΣ 12  /2018 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΓΚΩΔΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π.   

 ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ: 9.998,12€ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018 

CPV: 90511000-2 

 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΓΚΩΔΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π.    
 

Για την εργασία συλλογής ενός κυβικού μέτρου κλαδιών και λοιπών υπολειμμάτων 

πρασίνου με κατάλληλα μέσα από διάφορες περιοχές του Δήμου Μαραθώνος 

σύμφωνα με εντολές που θα δίδονται από την υπηρεσία καθαριότητας και την 

επίβλεψη και απομάκρυνση αυτών και εναπόθεση τους σε νόμιμο αδειοδοτούμενο 

χώρο. Η ογκομέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας λαμβάνοντας υπόψιν την άδεια κυκλοφορίας. Η μεταφορά θα γίνεται 

μετά από έγγραφες εντολές της υπηρεσίας μας.  

Συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές του προσωπικού και γενικώς όλων των δαπανών 

λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπών εξόδων του αναδόχου, καθώς και  του 

κόστους απόρριψης του περιεχομένου τους σε αδειοδοτημένο χώρο   

 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Τιµή µμονάδας ανά  m3 : 11,00 € 

 
                     Ολογράφως: Έντεκα ευρώ ανά κυβικό µέτρο (11,00 €/m3) 

 





 

Μαραθώνας,  08 /06/2018 
 
Για την σύνταξη                                                         Για την θεώρηση 
 
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 
 
        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΖΗΣ 

 
 
 
         
 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ    08/06/2018 
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ   12/2018 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΓΚΩΔΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π.    

 ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ: 9.998,12€ ΜΕΦΠΑ 24% 

ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018 

CPV: 90511000-2 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά τον καθορισµό του 

αντικειμένου και των γενικών όρων για την εκτέλεση των εργασιών εκ µέρους του 

αναδόχου. 

 Αντικείμενο της εργασίας 

Η παρούσα µελέτη αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την μεταφορά,  

καθαριότητας, αποκομιδής κλαδιών, σύμμεικτων υλικών – ογκωδών αντικειμένων 

κ.λ.π. από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μαραθώνος. 

Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες εκτιµάται στο ποσό των 9.998,12 € μαζί µε το 

ΦΠΑ και αντιστοιχεί στην αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη 733,00 κυβικών µέτρων 

κλαδιών και διαφόρων άλλων σύμμεικτων και ογκωδών  αντικειμένων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τόσα μηχανήματα και αριθμό εργατικού 

δυναμικού ώστε να πραγματοποιεί αποκομιδή 150 κυβικών ημερησίως. Ο ανάδοχος 

θα μπορεί να πραγματοποιεί λιγότερα από 150 κυβικά ημερησίως μόνο μετά από 

εντολή της επιβλέπουσας Διεύθυνσης Καθαριότητας.   

 Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα µελέτη ισχύουν οι 

διατάξεις: 

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

υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 118 περί προσφυγής στη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

 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»  

 

Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 

1. ∆ιακήρυξη της ∆ηµοπρασίας 

2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3. Τιµολόγιο Μελέτης 

4. Προϋπολογισµός Μελέτης 

5. Τεχνική Έκθεση 
 

 
Πιστοποιητικά αναδόχου 
Ο ανάδοχος για την εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας θα πρέπει εκτός του κατάλληλου 
μηχανολογικού εξοπλισμού να διαθέτει και να καταθέσει τα παρακάτω: 
Πιστοποιητικό επιμελητηρίου με το οποίο θα αποδεικνύεται η εγγραφή του στο σχετικό 
επάγγελμα για το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Δήμο. 
Άδεια για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής. 
Στην περίπτωση που δεν διαθέτουν την παραπάνω άδεια οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να συνεργάζονται με εταιρεία που διαθέτει την αντίστοιχη άδεια και σε κάθε περίπτωση 
η άδεια συλλογής και μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί οπωσδήποτε για τους 
κωδικούς Ε.Κ.Α. 20 0307, 20 02, 17 01, 17 02, 17 05, 17 09. 
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει λάβει υπόψιν του τις ιδιαιτερότητες 
της περιοχής, και ότι διαθέτει όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να ανταποκριθεί στο 
έργο που θα αναλάβει αλλά και ότι μπορεί να διαθέσει και πρόσθετο εξοπλισμό εφόσον 
απαιτηθεί.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για τις εργασίες όλο το απαιτούµενο 
προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και 
οποιαδήποτε άλλα µέσα.  

Ο κάθε συμμετέχων στην τιμή της προσφοράς του για κάθε τεμάχιο ή ημέρα 

υπηρεσίας θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει όλα τα αναλώσιμα λειτουργίας του 

αυτοκινήτου – μηχανήματος, π.χ. καύσιμα, λάδια κ.λ.π. καθώς επίσης όλα τα κόστη 

της χρήσης του, π.χ. ασφάλιση, τέλη κ.λ.π. 

Επίσης η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το κόστος εργασίας του οδηγού και 

χειριστή του αυτοκινήτου – μηχανήματος μαζί με όλες τις επιβαρύνσεις που αφορούν 





 

στην ασφάλιση του και τις λοιπές νόμιμες παροχές σε είδος ή χρήμα που τυχόν 

δικαιούται. 

Επίσης η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει την αστική ευθύνη τρίτων για την 

περίπτωση πρόκλησης ζημιάς για την οποία ο Δήμος ουδεμία ευθύνη θα φέρει. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου 

προσωπικού, το οποίο πρέπει να έχει εμπειρία στις εργασίες που θα κληθεί να 

εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες και διπλώματα που απαιτούνται. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήμης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέσα ασφαλείας τρίτων και του 

προσωπικού, συμπεριλαμβανόμενου της χρήσης κατάλληλων μέσων ατομικής 

προστασίας (για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του προσωπικού), και αφού 

έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότητες υπάρχουν. 

Ο συμμετέχων μαζί με την προσφορά που θα υποβάλλει στο Δήμο πρέπει να 

προσκομίσει τις άδειες κυκλοφορίας και τα στοιχεία των αυτοκινήτων – μηχανημάτων 

που θα χρησιμοποιήσει.  

Όλα τα αυτοκίνητα – μηχανήματα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και άριστα 

συντηρημένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των οίκων κατασκευή τους. 

 

  

Η διάρκεια της σύµβασης, ορίζεται για ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης ή 

μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

 

  

Για την σύνταξη                                                                      Για την θεώρηση 

  

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 
 
        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΖΗΣ 

 
 
 
         
 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ    08/06/2018 
ΑΡ .  ΜΕΛΕΤΗΣ  12  /2018 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΓΚΩΔΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π.    

 ΦΟΡΕΑΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ: 9.998,12 ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2018 

CPV: 90511000-2 

 

 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α Είδος εργασίας Μονάδα Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 

Δαπάνη 

 
1 
 
 
 
 

 
Αποκομιδή & 
μεταφορά κλαδευτικών 
υπολειμμάτων & 
άλλων σύμμεικτων 
υλικών 

 
€/m3 

 
733,00m3 

  

 
 
        ΣΥΝΟΛΟ: 
       ΦΠΑ 24%: 
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
(αναφέρετε συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ολογράφως) 
 
      
     Μαραθώνας……………../…………..2018 
 
 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

(Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου) 




