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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..25η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 24ης-7-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..332/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..24ης/24-7-2018.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .24η Ιουλίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..17:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  
∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 25096/24-7-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. 
∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

� ΘΕΜΑ 1ο: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση παροχής 
χωµατουργικών εργασιών διάνοιξης οδών και αποµάκρυνσης 
εύφλεκτων υλικών, κοπή ψηλών και επικίνδυνων δέντρων και φύλαξη 
δηµοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τους, για 
πυροπροστασία του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.          1.Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα     
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος         
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα       
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 
8. Καρασαρλής Αναστάσιος 

 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
  
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την λήψη της απαρτίας εισηγήθηκε 
για το κατεπείγον του θέµατος «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση 
παροχής χωµατουργικών εργασιών διάνοιξης οδών και αποµάκρυνσης 
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εύφλεκτων υλικών, κοπή ψηλών και επικίνδυνων δέντρων και φύλαξη 
δηµοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τους, για πυροπροστασία του 
∆ήµου ∆ιονύσου» λέγοντας ότι κρίνεται κατεπείγον κατόπιν της κήρυξης της 
περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. 
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος «Άµεση και επείγουσα 
ανάγκη για την ανάθεση παροχής χωµατουργικών εργασιών διάνοιξης οδών 
και αποµάκρυνσης εύφλεκτων υλικών, κοπή ψηλών και επικίνδυνων δέντρων 
και φύλαξη δηµοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τους, για 
πυροπροστασία του ∆ήµου ∆ιονύσου» ως  κατεπείγων. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..332/2018.. 
 

� ΘΕΜΑ 1ο: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση παροχής 
χωµατουργικών εργασιών διάνοιξης οδών και αποµάκρυνσης 
εύφλεκτων υλικών, κοπή ψηλών και επικίνδυνων δέντρων και φύλαξη 
δηµοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τους, για 
πυροπροστασία του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον του σώµατος την εισήγηση. 

 
Έχοντας υπόψη:  
α. Το  Ν.3013/2002 Περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές 
διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002). 
β. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 
γ. Το Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ηµόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α΄/2014) 
δ. Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου 
Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 
423/Β΄/2003). 
ε. Το Π.∆. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 
καθορισµός των αρµοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) 
στ. Το αριθ. πρωτ. 2442/16-04-2014 έγγραφό µας «Τροποποίηση του 
θεσµικού πλαισίου που αφορά την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (Α∆Α: ΒΙΗΧΙ-Β02) 
η. Το Π∆ 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της 
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α΄/2015) 
θ. Το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθµιση του 
θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας 
- Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον 
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εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - 
Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 
ι) τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”,  
κ) το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α’/5.8.2016), 
κα) το Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και 
κβ) την αριθ. πρωτ. 25052/2883//2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί επείγουσας 
ανάγκης υπηρεσιών  
κγ) τις αριθ. πρωτ 25/069/24-07-2018, 25070/24-07-2018 & 25074/24-07-
2018 προσκλήσεις του Τµήµατος Προµηθειών . 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση: 
1) των  σχετικών αριθ.: α) 34/2018 µελέτης µε τίτλο «Προµήθεια Εργασίας 
Μηχανηµάτων Έργου για Πυροπροστασία» “ ,  η 35/2018 µελέτης µε τίτλο 
«Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαρισµού και Κοπής Υψηλών – Επικίνδυνων 
∆ένδρων για Πυροπροστασία» και της αριθ 2/2018  µελέτης “ Μελέτη 
Υπηρεσίας Φύλαξης και Φρούρησης Κτηρίων, Εγκαταστάσεων και Χώρων 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του Ν3731/2008 για 
πυροπροστασία, 

2) την ανάθεση των υπηρεσιών εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών, 
διαφόρων τύπων µηχανηµάτων έργου σύµφωνα µε την οικονοµική του 
προσφορά πλήν του φορτωτή τύπου JCB, για διάνοιξη οδών και 
αποµάκρυνσης εύφλεκτων υλικών την εταιρία BXM EXCAVATION 
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ µε έδρα Θέση Λιλικούκεζα, Σταµάτα Αττικής Τ.Κ.14575 , 
ΑΦΜ 800818149 ∆.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, αντί του συνολικού ποσού των 
19.939,20€ συµ/νου ΦΠΑ24%. 
 
3) την ανάθεση των υπηρεσιών εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών, µε 
µηχάνηµα τύπου JCB, για διάνοιξη οδών και αποµάκρυνσης εύφλεκτων 
υλικών στον Απόστολο Ζορµπά του Ευαγγέλου µε έδρα Αγίου Ιωάννου 49 
στη Ροδόπολη , ΑΦΜ 067263236 ∆.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, αντί του συνολικού 
ποσού των 3.273,60€ συµ/νου ΦΠΑ24%. 
 
4)την ανάθεση των υπηρεσιών Φύλαξης και Φρούρησης Κτηρίων, 
Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου, σύµφωνα µε το άρθ. 21 
παρ. 11 του Ν3731/2008 για πυροπροστασία στην εταιρία  µε την επωνυµία 
«ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που εδρεύει επί της οδού Πεντέλης 5, Τ.Κ. 10557 
Αθήνα, µε ΑΦΜ 998038860, ∆ΟΥ : ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ, αντί του ποσού των 
43.423,56€ συµ/νου ΦΠΑ 24%,  η οποία ήταν ανάδοχος µετά από δηµόσιο 
ανοικτό διαγωνισµό και η προσφορά του είναι αντίστοιχη µε το ισχύον 
συµβατικό αντικείµενο. Η εν λόγω εταιρία  πληροί τις νόµιµες πρϋποθέσεις για 
την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας.  
 

5)  την ανάθεση των υπηρεσιών  καθαρισµού και κοπής υψηλών  - 
επικίνδυνων  δένδρων για πυροπροστασία στην εταιρία  
∆ΕΝ∆ΡΟΚΛΑΥ∆ΕΥΤΙΚΗ (BARDHYL GIATA) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ 
∆ΕΝΤΡΩΝ  µε έδρα επί της οδού Νάξου 71-73, ΤΚ 11255 Αθήνα, ΑΦΜ 
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066457997, ∆.Ο.Υ Κ’ ΑΘΗΝΩΝ –ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, αντί του συνολικού ποσού των 
18.323,48€ συµ/νου ΦΠΑ24%. 
 
  

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Το  Ν.3013/2002 Περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας & 

λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002). 
� Το Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 

Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α΄/2014) 

� Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου 
Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 
423/Β΄/2003). 

� Το Π.∆. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 
καθορισµός των αρµοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) 

� Το αριθ. πρωτ. 2442/16-04-2014 έγγραφό µας «Τροποποίηση του 
θεσµικού πλαισίου που αφορά την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (Α∆Α: ΒΙΗΧΙ-Β02) 

� Το Π∆ 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της 
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α΄/2015) 

� Το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθµιση του 
θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της 
∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

� τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων”,  

� το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α’/5.8.2016), 

� το Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 

� Την κήρυξη της περιφερειακής ενότητας ανατολικής Αττικής σε 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από την Περιφερειάρχη Αττικής.  

� την αριθ. πρωτ. 25052/2883/2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί 
επείγουσας ανάγκης υπηρεσιών  

� τις αριθ. πρωτ 25/069/24-07-2018, 25070/24-07-2018 & 25074/24-07-
2018 προσκλήσεις του Τµήµατος Προµηθειών. 

� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

  
 
1) Εγκρίνει τις συνηµµένες σχετικές µελέτες µε αριθ.: α) 34/2018 µελέτη µε 
τίτλο «Προµήθεια Εργασίας Μηχανηµάτων Έργου για Πυροπροστασία»,  β) 
35/2018 µελέτη µε τίτλο «Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαρισµού και Κοπής 
Υψηλών – Επικίνδυνων ∆ένδρων για Πυροπροστασία» και γ) 2/2018  µελέτη 
“Μελέτη Υπηρεσίας Φύλαξης και Φρούρησης Κτηρίων, Εγκαταστάσεων και 
Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου, σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του 
Ν3731/2008 για πυροπροστασία, 

2) Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών, 
διαφόρων τύπων µηχανηµάτων έργου σύµφωνα µε την οικονοµική του 
προσφορά πλήν του φορτωτή τύπου JCB, για διάνοιξη οδών και 
αποµάκρυνσης εύφλεκτων υλικών την εταιρία BXM EXCAVATION 
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ µε έδρα Θέση Λιλικούκεζα, Σταµάτα Αττικής Τ.Κ.14575 , 
ΑΦΜ 800818149 ∆.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, αντί του συνολικού ποσού των 
19.939,20€ συµ/νου ΦΠΑ24%. 
 
3) Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών, 
µε µηχάνηµα τύπου JCB, για διάνοιξη οδών και αποµάκρυνσης εύφλεκτων 
υλικών στον Απόστολο Ζορµπά του Ευαγγέλου µε έδρα Αγίου Ιωάννου 49 
στη Ροδόπολη , ΑΦΜ 067263236 ∆.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, αντί του συνολικού 
ποσού των 3.273,60€ συµ/νου ΦΠΑ24%. 
 
4) Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών Φύλαξης και Φρούρησης Κτηρίων, 
Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου, σύµφωνα µε το άρθ. 21 
παρ. 11 του Ν3731/2008 για πυροπροστασία στην εταιρία  µε την επωνυµία 
«ΡΑΠΤΗ ΦΛΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που εδρεύει επί της οδού Πεντέλης 5, Τ.Κ. 10557 
Αθήνα, µε ΑΦΜ 998038860, ∆ΟΥ : ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ, αντί του ποσού των 
43.423,56€ συµ/νου ΦΠΑ 24%,  η οποία ήταν ανάδοχος µετά από δηµόσιο 
ανοικτό διαγωνισµό και η προσφορά του είναι αντίστοιχη µε το ισχύον 
συµβατικό αντικείµενο. Η εν λόγω εταιρία  πληροί τις νόµιµες πρϋποθέσεις για 
την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας.  
 

5)  Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών  καθαρισµού και κοπής υψηλών  - 
επικίνδυνων δένδρων για πυροπροστασία στην εταιρία  
∆ΕΝ∆ΡΟΚΛΑΥ∆ΕΥΤΙΚΗ (BARDHYL GIATA) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ 
∆ΕΝΤΡΩΝ  µε έδρα επί της οδού Νάξου 71-73, ΤΚ 11255 Αθήνα, ΑΦΜ 
066457997, ∆.Ο.Υ Κ’ ΑΘΗΝΩΝ –ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, αντί του συνολικού ποσού των 
18.323,48€ συµ/νου ΦΠΑ24%. 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
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5. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
6. Κοντάκης κυριάκος. 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  34 / 2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Ιουλίου 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται σήµερα, 24/7/2018, κατόπιν των καταστροφικών 
πυρκαγιών της Ανατολικής Αττικής της 23ης Ιουλίου 2018, οι οποίες, εκτός των 
υλικών ζηµιών είχαν και ανθρώπινα θύµατα. Συνεπεία αυτών οι Περιφερειακές 
Ενότητες Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης, σύµφωνα µε την 23/7/2018 ανακοίνωση της Περιφερειάρχη Αττικής. Ο 
∆ήµος ∆ιονύσου, ένας από τους πλέον ‘’πράσινους’’ ∆ήµους της Αττικής, χρειάζεται 
άµεσα, για προληπτικούς λόγους πυροπροστασίας, να προµηθευτεί µηχανήµατα 
έργου για χωµατουργικές εργασίες διάνοιξης δασικών οδών και αποµάκρυνσης 
εύφλεκτου υλικού.   
 
Για να εκτελεστούν οι ανωτέρω εργασίες καθίσταται αναγκαία η µίσθωση των 
σχετικών µηχανηµάτων έργου µε το προσωπικό – χειριστές τους. 
 
Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 
1) του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 

114/Α’/8.6.2006, και  
2) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)” άρθρο 118.  

 
Το CPV της σχετικής προµήθειας είναι 45520000-8 «Ενοικίαση Εξοπλισµού 
Χωµατουργικών Εργασιών µε Χειριστή». 
 
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για τις υπηρεσίες που περιγράφονται στα ανωτέρω 
προϋπολογίζεται στο ποσό των 24.775,20€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  
 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Για την εκτέλεση των εργασιών, ο ∆ήµος θα χρειαστεί τα παρακάτω µηχανήµατα 
έργου: 
 
1.  Τσάπα Ελαστιχοφόρα.  
Ως µηχάνηµα αναφοράς λαµβάνεται ο µηχανικός  εκσκαφέας 1 1/2 yd3 (130 ΗΡ) 
(ελαστιχοφόρος), όπως περιγράφεται στο “Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Τιµών 
∆ηµοσίων Έργων, Γ’ Πίνακας: Μέσων Βασικών Τιµών Ηµερήσιων Μισθωµάτων (Η.Μ) 
Μηχανηµάτων και Αυτοκινήτων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
 
2.  Τσάπα Ερπυστριοφόρα.  
Ως µηχάνηµα αναφοράς λαµβάνεται ο µηχανικός  εκσκαφέας 1 1/2 yd3 (130 ΗΡ), 
(ερπυστριοφόρος) όπως περιγράφεται στο “Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Τιµών 
∆ηµοσίων Έργων, Γ’ Πίνακας: Μέσων Βασικών Τιµών Ηµερήσιων Μισθωµάτων (Η.Μ) 
Μηχανηµάτων και Αυτοκινήτων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
 
3.  Φορτηγό Ανατρεπόµενο.  
Ως αυτοκίνητο αναφοράς λαµβάνεται το αυτοκίνητο ανατρεπόµενο ωφέλιµου 
φορτίου 35t, όπως περιγράφεται στο “Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Τιµών 
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∆ηµοσίων Έργων, Γ’ Πίνακας: Μέσων Βασικών Τιµών Ηµερήσιων Μισθωµάτων (Η.Μ) 
Μηχανηµάτων και Αυτοκινήτων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
 
 
4. Φορτωτής µε Ερπύστρια.  
Ως µηχάνηµα αναφοράς λαµβάνεται ο µηχανικός εκσκαφέας 3 yd3., όπως 
περιγράφεται στο “Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων Έργων, Γ’ 
Πίνακας: Μέσων Βασικών Τιµών Ηµερήσιων Μισθωµάτων (Η.Μ) Μηχανηµάτων και 
Αυτοκινήτων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  
 
5. Φορτωτής Τύπου «JCB».   
Ως µηχάνηµα αναφοράς λαµβάνεται ο φορτωτής τ. CATERPILLAR 966F 235 HP, όπως 
περιγράφεται στο “Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων Έργων, Γ’ 
Πίνακας: Μέσων Βασικών Τιµών Ηµερήσιων Μισθωµάτων (Η.Μ) Μηχανηµάτων και 
Αυτοκινήτων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  
 
6. Μικρός Φορτωτής Τύπου «BOB CAT».  
Ως µηχάνηµα αναφοράς λαµβάνεται ο φορτωτής 3/4 yd3., αλλά ισχύος άνω των 60 
ΗΡ, όπως περιγράφεται στο “Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων 
Έργων, Γ’ Πίνακας: Μέσων Βασικών Τιµών Ηµερήσιων Μισθωµάτων (Η.Μ) 
Μηχανηµάτων και Αυτοκινήτων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
 
Η ηµερήσια δαπάνη απασχόλησης µηχανήµατος µε τον χειριστή του, περιλαµβάνει 
την πλήρη αποζηµίωση της εργασίας – απασχόλησης του µηχανήµατος (πλήρως 
εφοδιασµένου και εξοπλισµένου), του χειριστού και του τυχόν βοηθού χειριστού, 
όπου αυτό απαιτείται, για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν τη δαπάνη µεταφοράς του µηχανήµατος από το 
σηµείο που βρίσκεται στο σηµείο που θα προσφέρει την εργασία και τη δαπάνη 
µεταφοράς και αποµάκρυνσής του, µετά το τέλος της απασχόλησής του. 
 
Επίσης στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη πρόληψης και αποκατάστασης 
κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή φθοράς που θα 
προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών και θα οφείλονται σε αµέλεια, 
απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, 
των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
Ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά για την 
αντικατάσταση του χειριστή σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του 
µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο ολιγόλεπτων διακοπών για τον εφοδιασµό µε 
καύσιµα και την αλλαγή ή συµπλήρωση λιπαντικών. 
 
Οι εργασίες που πραγµατοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση, 
επιβάλλουν την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο. 
 
Ο ∆ήµος µπορεί να αυξοµειώσει τις ενδεικτικές ποσότητες κάθε είδους του κάτωθι 
προϋπολογισµού, ανάλογα µε τις ανάγκες του, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού 
αντικειµένου. 
 
 

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/

Α 
ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ (€) 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ  
ΤΙΜΗ (€) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
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1 Τσάπα 
Ελαστιχοφόρα  

Ηµέρα  12 310 € 3.720 € 

2 Τσάπα 
Ερπυστριοφόρα 

Ηµέρα 12 320 € 3.840 € 

3 Φορτηγό 
Ανατρεπόµενο  

Ηµέρα  12 340 € 4.080 € 

4 Φορτωτής µε 
Ερπύστρια 

Ηµέρα 12 280 € 3.360 € 

5 Φορτωτής 
Τύπου «JCB» 

Ηµέρα 12 250 € 3.000 € 

6 Μικρός 
Φορτωτής 
Τύπου «BOB 
CAT» 

Ηµέρα 12 165 € 1.980 € 

         Σύνολο 19.980,00 € 
         ΦΠΑ 4.795,20 € 
        Γεν.Σύνολο 24.775,20 € 

 
 
Ολογράφως:  
Είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
 

∆. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

 
1.  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
 
Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και υποδείξεις της.   
 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες και 
προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και 
έντεχνη εκτέλεση της σύµβασης παροχής χωµατουργικών εργασιών και οφείλει να 
διευκολύνει την Υπηρεσία στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ. 
 
 
2. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών 
του στα πλαίσια της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να διευθύνει τις υπό 
εκτέλεση εργασίες αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικό εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό 
του, που θα διαθέτει την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, τον οποίο ο Ανάδοχος θα 
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έχει ορίσει ∆ιευθυντή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών κατά την υπογραφή του 
εγγράφου της σύµβασης. 
 
Ο ∆ιευθυντής της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µπορεί να είναι ολικά ή µερικά 
και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του Αναδόχου.  
Σχετικά θα κατατεθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι αποδέχεται την τοποθέτησή του.  
Ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία κατά την υπογραφή του εγγράφου της 
σύµβασης, τη νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 
 
Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύµβασης, ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα 
του και την ακριβή διεύθυνσή του.  
Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών 
δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία, διαφορετικά κάθε 
κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο 
Ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της. 
 
Επίσης ο Ανάδοχος, αν δεν είναι κάτοικος Αττικής, δηλώνει κατά την υπογραφή 
του εγγράφου σύµβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο Αττικής όπου βρίσκεται η 
έδρα της Υπηρεσίας.  
Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία.  
Η δήλωση του Αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζοµένου ως 
αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του.  
Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον Ανάδοχο.  
Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω 
διαδικασίας.  
Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από την 
Υπηρεσία. Η Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάσταση του 
αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά 
από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος.  
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά 
καθυστέρηση νέο αντίκλητο. 
 
 
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ - ΤΙΜΗ 
 
Η ισχύς της σύµβασης έχει χρονική διάρκεια µέχρις εξαντλήσεως του συµβατικού 
ποσού. 
 
Για τις παρούσες εργασίες ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις και 
φόρους για τρίτους κ.λ.π. 
 
Η τιµή θα είναι σταθερή καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  
 
Στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού περιλαµβάνονται: 
η αξία των ηµεροµισθίων του προσωπικού, µε ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση 
του ΕΦΚΑ, επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κ.λπ. που προβλέπονται από τη 
νοµοθεσία, 
"το κόστος" της φθοράς των εργαλείων και των µηχανηµάτων που 
χρησιµοποιούνται, 
το κόστος καυσίµων, λιπαντικών, λοιπών αναλώσιµων, service και συντήρησης του 
µηχανήµατος 
κάθε προκαταρκτική εργασία που απαιτείται,  
κάθε δασµό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση, 
κάθε δαπάνη σχετική µε το ενοίκιο, τη φθορά ή την απόσβεση των 
χρησιµοποιουµένων µηχανηµάτων ή εργαλείων, την επισκευή, λειτουργία και 
µεταφορά τους επί τόπου των εργασιών καθώς και τις δαπάνες για ενοίκια κ.λπ., 
που οφείλονται στις αργίες για οποιοδήποτε λόγο,  
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κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση µε την ασφάλιση του προσωπικού,  
κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήµανση σχετικά µε τη ρύθµιση της 
κυκλοφορίας, όπως ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ. 
 
 
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Για τον έλεγχο λειτουργίας και χειρισµού µηχανηµάτων (χωµατουργικών) να 
τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας: 
1. Π∆ 305/96 (αρθρ. 12 παρ. IV, µέρος Β, τµήµα II, παρ.8 και 9) 
2. Π∆ 1073/81 (αρ. 45-51) 
3. Ν 1568/85 (αρ. 22, 23) 
4. Π∆ 395/94 (αρ. 3-9) 
5. Π∆ 89/99 
6. Π∆ 304/2000 
7. Π∆ 155/2004 (αρ. 2) 
8. ΚΥΑ (αρ. πρωτ. ∆13ε/4800/30-5-03) 
9. Π∆ 377/93 
10. Π∆ 18/96 
11. Π∆ 31/90 
12. Π∆ 499/91 
 
 
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
 
Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από οποιασδήποτε 
φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε 
περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού 
του Αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες του αναδόχου 
συµπεριλαµβανοµένων των δυσλειτουργιών του εξοπλισµού, βαρύνουν 
αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο.  
Η ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύµβασης 
µέχρι τη λήξη της. 
 
Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του 
Αναδόχου των συνεργατών του, ή / και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συµβεί, είτε από 
υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν προσωπικού, εργαλείων, µέσων µεταφοράς, 
µηχανηµάτων κλπ. που απασχολεί για την εκτέλεση της σύµβασης. 
 
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης συνεργατών για την εκτέλεση ειδικής φύσης 
εργασιών, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις 
σχετικές εργασίες. 
 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµία που θα προκληθεί κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του 
υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε από 
υπαιτιότητα συνεργάτη του, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατά του, στις 
εγκαταστάσεις Οργανισµών Κοινής Ωφελείας. 

 
 

6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΜΕΣΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις εντολές της 
Υπηρεσίας.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται και προς τις προφορικές εντολές του 
αρµοδίου που θα ορίσει η Υπηρεσία για την παρακολούθηση της σύµβασης.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει πιστά τα αναφερόµενα στην παρούσα 
Τεχνική Περιγραφή, Γ.Σ.Υ. - Ε.Σ.Υ., και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Εάν κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, ο Ανάδοχος αντιµετωπίσει 
συνθήκες ή εµπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύµβαση, οφείλει να 
ειδοποιήσει αµέσως την Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόµενες 
προτάσεις του για την αντιµετώπισή τους. 
 
Ο Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για µεταβολές των προβλεποµένων να 
παρασχεθούν απ’ αυτόν στην παρούσα σύµβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς 
την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες συνεπάγονται µεγαλύτερη 
δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των προβλεποµένων. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει τον εξοπλισµό και το προσωπικό του. Είναι 
υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων επ’ ωφελεία του 
εξοπλισµού, του προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, 
προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να συµβούν. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και χρήση από το προσωπικό του, 
όλου του εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση 
των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία.  
 
Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για 
την πρόληψη ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για τη διασφάλιση έπειτα από τέτοιο 
συµβάν, ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος 
να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων 
εργασιών. 
 
Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε µε δικά της 
συνεργεία είτε µε τρίτους, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 
 
Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται να τεθεί εκτός λειτουργίας τµήµα του 
οδοστρώµατος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει το αρµόδιο τµήµα 
Τροχαίας προκειµένου να ρυθµίσει την κυκλοφορία µέχρι την ολοκλήρωση των 
εργασιών και να ενηµερώσει και την Υπηρεσία. 
 
7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στον ΕΦΚΑ και στα λοιπά 
ασφαλιστικά ταµεία, όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι 
του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία (διατάξεις περί ΕΦΚΑ, κλπ). 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων σε 
ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί ΕΦΚΑ, κλπ).  
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, 
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως 
συνεργάτες του Αναδόχου.  
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των παραπάνω όρων, ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην αναθέτουσα αρχή όλα τα σχετικά στοιχεία 
για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 
 
Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
 
 
8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
Όλα τα µηχανήµατα έργου να είναι άριστα συντηρηµένα σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές των οίκων κατασκευής τους. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τα µηχανήµατα που προορίζονται για τις ανάγκες και 
την εξυπηρέτηση της σύµβασης , σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω ασφαλιστηρίων 
είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Υπηρεσία για 
έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 
 
 
9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ - 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
9. 1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε 
περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και 
έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα 
τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ’ αυτόν προσωπικό, 
είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται για την εκτέλεση της 
σύµβασης. 
 
9. 2 ΣΗΜΑΝΣΗ  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή 
του, να προβαίνει στην πλήρη σήµανση του χώρου εργασίας, σε περίφραξη και 
ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε όπως ισχύει σήµερα.  
 
Οι  δαπάνες  προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησης των σηµάνσεων βαρύνουν 
τον ανάδοχο.  
 
Σε περίπτωση  µη τοποθέτησης των πινακίδων στην προθεσµία αυτή, η προµήθεια, 
µεταφορά και τοποθέτησή τους γίνεται από την Υπηρεσία σε βάρος και για 
λογαριασµό του Αναδόχου. 
 
9. 3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση  ασφαλών 
συνθηκών για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της 
διεξαγωγής της, έστω και µε κατάλληλες παρακάµψεις  ή άλλα προσωρινά έργα. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση τα κατάλληλα µέτρα 
κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, 
δηλαδή να µη παρεµποδίζεται άµεσα ή έµµεσα η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων, 
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δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη λειτουργία και τη διακίνηση των µηχανικών 
του µέσων. 
 
 
10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του 
Αναδόχου.   
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να προτείνει τη διόρθωση ή την 
επανάληψη της εργασίας µέχρι την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος, χωρίς 
καµία οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση του ∆ήµου.   
 
Εφόσον ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, 
εντός της υπό της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και κατά τον 
προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντά του τρόπο. 
Εργασία που τυχόν εκτελεστεί χωρίς να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία ή που θα γίνει 
χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της, θα θεωρηθεί ως µη γενοµένη και δεν θα 
πιστοποιείται.  
 
 
 
Η Συντάξασα      Θεωρήθηκε 
 
Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη       Γεώργιος Πετρουλάκης 
ΠΕ ∆ιοικητικού          Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου ∆ιονύσου 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
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ΜΕΛΕΤΗ  

Προµήθειας Υπηρεσίας 

Καθαρισµού και Κοπής Υψηλών - Επικίνδυνων ∆ένδρων  

Για Πυροπροστασία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άγιος Στέφανος,  24 Ιουλίου 2018 

 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται σήµερα, 24/7/2018, κατόπιν των 

καταστροφικών πυρκαγιών της Ανατολικής Αττικής της 23ης Ιουλίου 

2018, οι οποίες, εκτός των υλικών ζηµιών είχαν και ανθρώπινα 

θύµατα. Συνεπεία αυτών οι Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και 

∆υτικής Αττικής έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, 
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σύµφωνα µε την 23/7/2018 ανακοίνωση της Περιφερειάρχη Αττικής. 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου, ένας από τους πλέον ‘’πράσινους’’ ∆ήµους της 

Αττικής, χρειάζεται άµεσα, για προληπτικούς λόγους πυροπροστασίας, 

να προβεί στην κοπή ξερών κλαδιών και δέντρων, εντός των 

γεωγραφικών ορίων και εντός των κοινόχρηστων χώρων και 

ιδιοκτησιών του ∆ήµου.  

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν θα είναι σύµφωνα µε την Ελληνική 

Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009 «Κλάδεµα δένδρων» 

καθώς και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00:2009 «Κοπή-εκρίζωση δένδρων και 

θάµνων», µε την απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού, µε ικανότητα να 

εργάζεται σε µεγάλα ύψη και τη χρήση καλαθοφόρου οχήµατος, κατάλληλου για 

εργασία σε ύψη 20µ. και άνω των 20µ. 

Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν µέρος των υποχρεώσεων του ∆ήµου, οι οποίες 

απορρέουν από τον N. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’ 2006): «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων 

και Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα του άρθρου 75, όπου µεταξύ άλλων στις 

αρµοδιότητες του ∆ήµου είναι και «η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την 

προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων». 

Η κλάδευση ή η κοπή µεγάλων και επικίνδυνων δέντρων - που βρίσκονται πολλές 

φορές σε δυσπρόσιτα σηµεία ή γειτνιάζουν µε καλώδια της ∆.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε.- 

αποτελεί µια εργασία δύσκολη, τεχνική, εν δυνάµει επικίνδυνη, η οποία απαιτεί 

έµπειρο και ειδικευµένο προσωπικό καθώς και τα απαραίτητα µηχανικά µέσα, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά τις σχετικές εργασίες δεν πρέπει να τίθενται σε 

κίνδυνο η ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων που γειτνιάζουν µε τα 

δέντρα. 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου δε διαθέτει το κατάλληλο εξειδικευµένο προσωπικό για εργασίες 

σε ύψος. Επιπρόσθετα δεν µπορεί να παρέµβει µε ίδια µέσα, λόγω ανεπάρκειας 

των υλικοτεχνικών του υποδοµών (ύψος και διαθεσιµότητα ανυψωτικών 

καλαθοφόρων οχηµάτων).  

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για τις υπηρεσίες που περιγράφονται στα ανωτέρω  

προϋπολογίζεται στο ποσό των 18.376,80 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

Το CPV της προµήθειας είναι 77211400-6 : µε τίτλο “Υπηρεσίες κοπής δένδρων”. 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης εργασίας, θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις   

διατάξεις του του Ν.4412 /2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)”, άρθρο 118. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παροχή υπηρεσίας θα αφορά 

1) στην ηµερήσια (8 ώρες) χρήση, σύµφωνα µε τις εντολές της υπηρεσίας, 

γερανοφόρου – καλαθοφόρου αυτοκινήτου µηχανήµατος έργου, ανυψωτικής 

ικανότητας έως 24µ. για την κοπή και το κλάδεµα µεσαίου ύψους δέντρων µε τον 

χειριστή του, κατάλληλα εκπαιδευµένο και τον εργάτη κοπής  δέντρων, κατάλληλα 

εκπαιδευµένο για εργασία σε ύψος. Τα οχήµατα και ο εξοπλισµός του αναδόχου 

πρέπει να είναι κατάλληλα και πιστοποιηµένα για τις εργασίες που 

χρησιµοποιούνται. 

2) στην ηµερήσια (8 ώρες) χρήση, σύµφωνα µε τις εντολές της υπηρεσίας 

γερανοφόρου – καλαθοφόρου αυτοκινήτου µηχανήµατος έργου, ανυψωτικής 

ικανότητας άνω των 24µ. για την κοπή και το κλάδεµα υψηλών δέντρων, µε τον 

χειριστή του, κατάλληλα εκπαιδευµένο και τον εργάτη κοπής  δέντρων, κατάλληλα 

εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο για εργασία σε ύψος. Τα οχήµατα και ο 

εξοπλισµός του αναδόχου πρέπει να είναι κατάλληλα και πιστοποιηµένα για τις 

εργασίες που χρησιµοποιούνται. 

3) στην ηµερήσια (8 ώρες) χρήση, σύµφωνα µε τις εντολές της υπηρεσίας 

εναερίτη - αναρριχητή κατάλληλα εκπαιδευµένου και πιστοποιηµένου, µε 

κατάλληλα πιστοποιηµένο εξοπλισµό για την κοπή και το κλάδεµα υψηλών 

δέντρων, που δεν µπορούν να προσεγγιστούν µε γερανοφόρο -καλαθοφόρο 

όχηµα. 

Περιλαµβάνονται τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται 

ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 

Ειδικότερα, πρόκειται για εξειδικευµένες εργασίες όπως κοπή ή κλάδεµα ξερών 

δέντρων και κλαδιών που αποτελούν εστίες ανάφλεξης, 

Η επιλογή των συγκεκριµένων δέντρων στα οποία θα πραγµατοποιηθούν οι 

υλοτοµίες – κλαδέµατα γίνεται από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου και 

προτεραιότητα στην κλάδευση ή κοπή των δέντρων έχουν οι περιπτώσεις που 

θεωρούνται από την Υπηρεσία ως υψηλής επικινδυνότητας και είναι απαραίτητες 

και αναγκαίες προκειµένου να διασφαλιστεί η δηµόσια ασφάλεια, σύµφωνα πάντα 

µε τις εκάστοτε εντολές της Υπηρεσίας, όπως αυτές διαβιβάζονται προς εκτέλεση. 

Η Υπηρεσία θα υποδεικνύει στον Ανάδοχο κάθε φορά την κάθε περίπτωση κοπής ή 

κλαδέµατος δέντρου, την ακριβή θέση αυτού και θα παρέχει οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία που θα διευκολύνει το έργο του Αναδόχου. 

Το κλάδεµα κάθε δέντρου θα πραγµατοποιείται µετά από εντολή του επιβλέποντα 

προς τον ανάδοχο και σύµφωνα µε τις οδηγίες του. H τεχνική κλάδευσης που θα 
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εφαρµόζεται θα είναι ανάλογη της ηλικίας και του είδους του δέντρου, σύµφωνα 

µε τις υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Οι εργασίες της κλάδευσης θα 

πρέπει να ακολουθούν πιστά τις αναγνωρισµένες τεχνικές και να είναι σύµφωνες 

µε τους κανόνες που περιγράφονται και αναφέρονται από τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-

06-04-01:2009. Για την περιποίηση των πληγών του δέντρου που προέρχονται 

από λάθος χειρισµούς κατά το κλάδεµα, θα γίνεται επιµελής καθαρισµός της 

πληγής θα λειαίνεται και θα καλύπτεται µε πάστα επούλωσης.  

Απαγορεύεται το κλάδεµα δέντρων που έρχονται σε επαφή ή βρίσκονται κοντά 

(<1,2µ) σε ηλεκτροφόρα σύρµατα, δεδοµένου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις 

επεµβαίνει η ∆ΕΗ. Εφόσον πέσει στην αντίληψη του Αναδόχου παρόµοια 

περίπτωση όπου δεν έχει επιληφθεί η ∆ΕΗ, θα πρέπει να ενηµερώσει την Υπηρεσία 

ώστε να επικοινωνήσει µε το αρµόδιο τµήµα της ∆ΕΗ. 

Ως προς την διαδικασία κοπής δέντρων αυτή θα πραγµατοποιείται κατόπιν εντολής 

της αρµόδιας Υπηρεσίας και µετά τη χορήγηση σχετικής αδείας από τις αρµόδιες 

Υπηρεσίες (∆ασαρχείο, Πολεοδοµία, κλπ), όπου αυτή απαιτείται.  

Θα γίνεται τµηµατικός τεµαχισµός των κλάδων µέχρι το επιθυµητό ύψος και 

προσεκτική ρίψη των τεµαχίων αυτών στο έδαφος ή σε παρακείµενο φορτηγό ή 

αλλού, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και να αποφευχθούν ζηµιές σε 

παρακείµενες εγκαταστάσεις, σταθµευµένα ή διερχόµενα αυτοκίνητα και πεζούς. 

Ότι προκύπτει από την κλάδευση ή την κοπή θα µεταφέρεται και θα 

συγκεντρώνεται πλησίον, σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία στον ανάδοχο 

ώστε να αποκοµίζεται µε ιδία µέσα του ∆ήµου. Ο περιβάλλοντας χώρος θα 

καθαρίζεται από τα όποια υπολείµµατα της κλάδευσης (µικρά κλαδάκια, φύλλα, 

πριονίδια κλπ).  

Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγµατοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε 

χρήση και για τον λόγο αυτό επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων 

ασφαλείας από τον ανάδοχο.  

 

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός παροχής των προαναφερθέντων υπηρεσιών 
αυτοκινήτων / εξοπλισµού είναι ως εξής. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Υπηρεσία 
γερανοφόρου  

Ηµέρα  14 280,00 € 3.920,00 € 
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αυτοκινήτου 
για τον 
καθαρισµό- 
κοπή 
δέντρων  έως  
24 µ.  

Υπηρεσία 
γερανοφόρου  

2 

αυτοκινήτου 
για τον 
καθαρισµό- 
κοπή 
δέντρων 
πάνω από 24 
µ 

Ηµέρα  14 350,00 € 4.900,00 € 

3 Υπηρεσία 
εναερίτη- 
αναρριχιτή 
για τον 
καθαρισµό- 
κοπή 
δέντρων   

Ηµέρα  15 400,00 € 6.000,00 € 

        ΣΥΝΟΛΟ 14.820,00 € 

        ΦΠΑ 24% 3.556,80 € 

        ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

18.376,80 € 

 

Ολογράφως : ∆εκαοκτώ χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα έξι ευρώ και ογδόντα 

λεπτά, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

∆. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Έκαστος ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του  

• βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι ασκεί επάγγελµα σχετικό µε την παροχή 

των ζητούµενων υπηρεσιών. 

• βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ΟΤΑ ή/και λοιπούς φορείς του δηµοσίου από τις 

οποίες προκύπτει ότι διαθέτει σχετική εµπειρία σε παρόµοιες εργασίες,  

• κατάλογο των µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων που θα χρησιµοποιήσει µαζί 

µε αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας τους και αποδεικτικού ασφάλισής τους 

από τα οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία της δυναµικότητάς τους. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας µελέτης 
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Οι ποσότητες στον ενδεικτικό προϋπολογισµό θεωρούνται ενδεικτικές και η 

Υπηρεσία δύναται να τις τροποποιήσει (αυξοµειώσει), χωρίς υπέρβαση του 

συµβατικού αντικειµένου. 

 

2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ   

 

Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου 

σύµφωνα µε τις οδηγίες και υποδείξεις της.   

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες και 

προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και 

έντεχνη εκτέλεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών και οφείλει να διευκολύνει 

την Υπηρεσία στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.  

  

3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

 

Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών 

του στα πλαίσια της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να διευθύνει τις υπό 

εκτέλεση εργασίες αυτοπροσώπως είτε µε ειδικό εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό 

του, που θα διαθέτει την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, τον οποίο ο ανάδοχος θα 

έχει ορίσει δ/ντή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών κατά την υπογραφή του 

εγγράφου της σύµβασης. 

Ο δ/ντής της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και 

πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου. Σχετικά θα κατατεθεί υπεύθυνη 

δήλωση ότι αποδέχεται την τοποθέτησή του. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στην 

Υπηρεσία κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύµβασης, τη νόµιµη 

εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 

Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύµβασης ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα 

του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της σύµβασης 

κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς 

καθυστέρηση στην Υπηρεσία, διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην 

παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα 

αποτελέσµατά της. 

Επίσης ο ανάδοχος, αν δεν είναι κάτοικος Αττικής, δηλώνει κατά την υπογραφή 

του εγγράφου σύµβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο Αττικής όπου βρίσκεται η 

έδρα της Υπηρεσίας. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία. Η 
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δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζοµένου ως 

αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον 

αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του αντικλήτου 

είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση 

ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία 

έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός 

αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή 

γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 

να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο. 

 

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ - ΤΙΜΗ 

 

Η ισχύς της σύµβασης έχει χρονική διάρκεια µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού 

ποσού. 

Για τις παρούσες εργασίες ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις και 
φόρους για τρίτους κ.λπ. 

Η τιµή θα είναι σταθερή καθ’ όλη 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. 

Στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού περιλαµβάνονται: 

� η αξία των ηµεροµισθίων του προσωπικού, µε ποσοστό προσαύξησης για 

ασφάλιση, επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κ.λπ. που προβλέπονται από τη 

νοµοθεσία, 

� "το κόστος" της φθοράς των εργαλείων και των µηχανηµάτων που 

χρησιµοποιούνται, 

� τα µισθώµατα των µηχανηµάτων, και κάθε δαπάνη για την ολοκληρωµένη και 

έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, 

� κάθε προκαταρκτική εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών,  

� κάθε υλικό και εργασία, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας και 

τη δαπάνη µεταφοράς των εν λόγω υλικών επί τόπου των εργασιών,  

� κάθε δασµό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση, 

� κάθε δαπάνη σχετική µε το ενοίκιο, τη φθορά ή την απόσβεση των 

χρησιµοποιουµένων µηχανηµάτων ή εργαλείων, την επισκευή, λειτουργία και 

µεταφορά τους επί τόπου των εργασιών καθώς και τις δαπάνες για ενοίκια 

κ.λπ., που οφείλονται στις αργίες για οποιοδήποτε λόγο,  

� κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση µε την ασφάλιση του προσωπικού,  
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� κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήµανση σχετικά µε τη ρύθµιση της 

κυκλοφορίας, όπως ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ. 

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 

Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από οποιασδήποτε 

φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε 

περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού 

του αναδόχου ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες του αναδόχου συµπεριλαµβανοµένων 

των δυσλειτουργιών του εξοπλισµού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. Η 

ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι 

τη λήξη της σύµβασης. 

Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του 

αναδόχου των συνεργατών του, ή / και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συµβεί, είτε από 

υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων, 

µέσων µεταφοράς, µηχανηµάτων κλπ. που απασχολεί για την εκτέλεση της 

σύµβασης. 

 

 

Σε περίπτωση χρησιµοποίησης συνεργατών (δάνεια εµπειρία) για την εκτέλεση 

ειδικής φύσης εργασιών, ο ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 

για τις σχετικές εργασίες. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, 

είτε από υπαιτιότητα του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα τρίτου συµβεβληµένου 

µε αυτόν (συνεργασία - δάνεια εµπειρία), είτε από τα οχήµατά του. 

 

6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΜΕΣΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ 

 

Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις εντολές της 

Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται και προς τις προφορικές 

εντολές του αρµοδίου που θα ορίσει η Υπηρεσία για την παρακολούθηση των 

εργασιών. Ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την Υπηρεσία για την 

έκδοση εντολών µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την προφορική εντολή. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει πιστά τα αναφερόµενα στο παρόν (Τεχνική 

Περιγραφή, Γ.Σ.Υ. - Ε.Σ.Υ.), και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

∆ιευκρινίζεται για την ποιότητα των εκτελούµενων εργασιών ότι µόνος υπεύθυνος 

είναι ο ανάδοχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει 

τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' 

αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 

Εάν κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, ο ανάδοχος αντιµετωπίσει 

συνθήκες ή εµπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύµβαση, οφείλει να 

ειδοποιήσει αµέσως την Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόµενες 

προτάσεις του για την αντιµετώπισή τους. 

Ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για µεταβολές των προβλεποµένων να 

παρασχεθούν απ’ αυτόν στην παρούσα σύµβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς 

την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες συνεπάγονται µεγαλύτερη 

δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των προβλεποµένων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει τον εξοπλισµό και το προσωπικό του. Είναι 

υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων επ’ ωφελεία του 

εξοπλισµού, του προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, 

προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να συµβούν. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και χρήση από το προσωπικό του, 

όλου του εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση 

των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία. Το προσωπικό θα 

φέρει τον κατάλληλο εξοπλισµό για λόγους ασφαλείας και τα οχήµατα που 

χρησιµοποιούνται θα είναι εφοδιασµένα µε την απαραίτητη οδική σήµανση 

ασφαλείας. Ο εξοπλισµός ασφαλείας θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). 

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για 

την πρόληψη ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για τη διασφάλιση έπειτα από τέτοιο 

συµβάν, ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος 

να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων 

εργασιών. 

Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, ο 

ανάδοχος ενηµερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για εκτέλεση επείγουσας εντολής  

είναι υποχρεωµένος εντός 3ώρου από την ειδοποίηση, ανεξάρτητα µε την ώρα που 

θα απαιτηθεί, να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές. Η αποζηµίωση του αναδόχου για 
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τις ώρες που εργάστηκε θα γίνεται κατ΄ αναλογία της προβλεπόµενης ηµερήσιας 

αποζηµίωσης του. 

Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται να τεθεί εκτός λειτουργίας τµήµα του 

οδοστρώµατος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει το αρµόδιο τµήµα 

Τροχαίας προκειµένου να ρυθµίσει την κυκλοφορία µέχρι την ολοκλήρωση των 

εργασιών και να ενηµερώσει και την Υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος δε δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση για εκτέλεση εργασίας 

υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες ή αργίες ή για 

εργασία κατά τις εορτές και αργίες.  

 

7. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Όταν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

την σύµβαση και τους λοιπούς όρους των Συµβατικών Τευχών τότε µπορεί να 

κηρυχτεί έκπτωτος. 

 

8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο όλο το προσωπικό που απασχολεί ο 

ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την (εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 

προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν 

νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας 

Νοµοθεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που 

απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, 

σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή 

ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των παραπάνω όρων, ο δε 

ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην αναθέτουσα αρχή όλα τα σχετικά στοιχεία 

για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 

Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια εκτέλεσης της 

σύµβασης. 

  

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Όλα τα αυτοκίνητα – µηχανήµατα θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και άριστα 

συντηρηµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των οίκων κατασκευής τους. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα 

µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τα µηχανήµατα και αυτοκίνητα που προορίζονται για 

τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των εργασιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

σχετικές διατάξεις. 

Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω ασφαλιστηρίων 

είναι ο ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Υπηρεσία για 

έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

 

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ - 

ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

10.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για κάθε 

περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και 

έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα 

τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ’ αυτόν 

εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που 

απασχολούνται για την εκτέλεση της σύµβασης. 

 

10.2 ΣΗΜΑΝΣΗ 

Με την έναρξη των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο ανάδοχος 

υποχρεώνεται µε δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, να 

προβαίνει στην πλήρη σήµανση του χώρου εργασίας, σε περίφραξη και ιδιαίτερη 

σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο 

οποίος κυρώθηκε όπως ισχύει σήµερα.  

Η σήµανση θα γίνεται, όπως ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, µε κατάλληλα, 

ευδιάκριτα, µέρα και νύκτα, σήµατα για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας. 

Για τη σήµανση ισχύει η απόφαση µε αριθµό ∆ΙΠΑ∆/οικ/50211-7-2003 (ΦΕΚ 

946Τβ/9-7-2003) του  ΥΠΕΧΩ∆Ε «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης 

Εκτελουµένων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως 

ελάχιστα όρια». 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τοποθετήσει στην αρχή και το τέλος κάθε οδικού 

άξονα που εκτελούνται εργασίες και σε εµφανείς θέσεις πινακίδες ενδεικτικές των 

εκτελούµενων εργασιών. 

Οι  δαπάνες  προµήθειας, µεταφοράς και τοποθέτησής τους βαρύνουν τον 

ανάδοχο.  
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Σε περίπτωση  µη τοποθέτησης των πινακίδων στην προθεσµία αυτή, η προµήθεια, 

µεταφορά και τοποθέτησή τους γίνεται από την Υπηρεσία σε βάρος και για 

λογαριασµό του  αναδόχου. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει µε δαπάνες του ειδική µελέτη 

σήµανσης για την εξυπηρέτηση της τυχόν εκτρεπόµενης κυκλοφορίας σε κάθε 

φάση εκτέλεσης των εργασιών, που θα πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση από την 

αρµόδια Υπηρεσία έγκαιρα πριν από την έναρξη εκτέλεσης της αντίστοιχης φάσης 

εργασιών. 

 

10.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Με τον όρο εξασφάλιση της κυκλοφορίας νοείται τόσο η διατήρηση  ασφαλών 

συνθηκών για τη διεξαγωγή της, όσο και η επίτευξη συνθηκών συνέχισης της 

διεξαγωγής της, έστω και µε κατάλληλες παρακάµψεις  ή άλλα προσωρινά έργα. 

Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση τα κατάλληλα µέτρα 

κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να εξασφαλίζεται, 

δηλαδή να µη παρεµποδίζεται άµεσα ή έµµεσα η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων, 

δικύκλων και (τυχόν) πεζών από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την 

εκτέλεση των έργων, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων κλπ. 

 

11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του 

αναδόχου.  

Όσο αφορά τις εργασίες κοπής δέντρων αυτά θα φωτογραφίζονται πριν και µετά 

και οι φωτογραφίες θα επισυναφθούν στις επιµετρήσεις που θα υποβληθούν για 

την πληρωµή τους. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να προτείνει τη διόρθωση ή την 

επανάληψη της εργασίας µέχρι την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος, χωρίς 

καµία οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση του ∆ήµου.   

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, 

εντός της υπό της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην 

τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον 

προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντά του τρόπο. 

Η πληρωµή της αξίας των εργασιών θα γίνει µε χρηµατική εντολή του εργοδότη 

που θα εκδοθεί µετά την παραλαβή αυτών και βάσει σχετικής επιµετρήσεως και 

πιστοποιήσεως. 
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Εργασία που τυχόν εκτελεσθεί χωρίς να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία ή που θα γίνει 

χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της, θα θεωρηθεί ως µη γενοµένη και δεν θα 

πιστοποιείται.  

Το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που αφορούν την παρούσα σύµβαση θα 

ελεγχθούν από την Επιτροπή Παραλαβής – Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης 

Υπηρεσιών του ∆ήµου.  

 

12. ΛΟΙΠΑ 

Τα προϊόντα κλαδέµατος, κοπής, περισυλλογής και καθαρισµού θα συλλέγονται 

από τον ανάδοχο, σε σηµείο που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία, πλησίον του χώρου 

εργασιών κοπής, κλαδέµατος από όπου θα γίνεται η αποκοµιδή τους µε µέσα του 

∆ήµου. 

 

H Συντάξασα           Θεωρήθηκε 

 

Μακαριώτη-Μακαριάδη Ελισάβετ              Γεώργιος Πετρουλάκης 

        Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου ∆ιονύσου  
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◦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 Άγιος Στέφανος, 24/07/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθμ. Μελέτης : 2 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
Δ/ΝΣΗ : ΠΕΝΤΖΕΡΙΔΗ 3 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΥΡΡΗΣ ΖΗΝΩΝ                                                                                                     
ΤΗΛ :2108004830- ΕΣΩΤ.121 
Fax : 2106218202 
email: police@dionysos.gr 
 

  

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ Ν.3731/2008 ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 
 

 

43.423,56.€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ 24% 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 
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◦  

◦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 Άγιος Στέφανος,24/07/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθμ. Μελέτης : 2 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
Δ/ΝΣΗ : ΠΕΝΤΖΕΡΙΔΗ 3 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΥΡΡΗΣ ΖΗΝΩΝ                                                                                                     
ΤΗΛ :2108004830- ΕΣΩΤ.121 
Fax : 2106218202 
email: police@dionysos.gr 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σήμερα, 24/7/2018, κατόπιν των καταστροφικών πυρκαγιών της 

Ανατολικής Αττικής της 23ης Ιουλίου 2018, οι οποίες, εκτός των υλικών ζημιών είχαν και ανθρώπινα 

θύματα. Συνεπεία αυτών οι Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής έχουν κηρυχθεί 

σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σύμφωνα με την 23/7/2018 ανακοίνωση της Περιφερειάρχη 

Αττικής. Ο Δήμος Διονύσου, ένας από τους πλέον ‘’πράσινους’’ Δήμους της Αττικής, χρειάζεται 

άμεσα, για προληπτικούς λόγους πυροπροστασίας, να προβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

υπηρεσιών με ανάδοχο ανάλογων προσόντων με αντικείμενο την παροχή της υπηρεσίας: ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (άρθ. 21 παρ.11 του ν.3731/2008)» για 

πυροπροστασία.. 

Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

� του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006, και  

� του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” άρθρο 118.  

Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης αφορά τη φύλαξη και φρούρηση των δημοτικών κτιρίων και 

εγκαταστάσεων σε 8ωρη καθημερινή βάση,  (ώρες από 21:30μμ έως 5:30πμ) όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας,  με Patrol και μέχρι τις 10Σεπτεμβρίου 2018. 

Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες περιπολίας, ασφάλειας και 

φύλαξης με σκοπό τον αποκλεισμό, την παρεμπόδιση και αποτροπή εισόδου σε δημοτικά κτίρια, 

εγκαταστάσεις και χώρους του Δήμου, ατόμων άσχετων με τη λειτουργία αυτών κατά τις νυκτερινές 

ώρες και προκείμενου τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και τη πυροπροστασία των 

αναφερόμενων χώρων . Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 79713000-5  με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης» 

 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 
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◦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 Άγιος Στέφανος, 24/07/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθμ. Μελέτης : 2 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
Δ/ΝΣΗ : ΠΕΝΤΖΕΡΙΔΗ 3 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΥΡΡΗΣ ΖΗΝΩΝ                                                                                                     
ΤΗΛ :2108004830- ΕΣΩΤ.121 
Fax : 2106218202 
email: police@dionysos.gr 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι υπηρεσίες ασφαλείας και φύλαξης των δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου 

για πυροπροστασία καθορίζονται αναλυτικά και περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα: 

 

Άρθρο  1
ο

 - Φύλαξη-ασφάλεια του Δήμου Διονύσου. 

Οι εγκαταστάσεις του Δήμου λόγω της αποκεντρωμένης δομής των υπηρεσιών που παρέχει 

στους πολίτες, κλιμακώνονται σε όλη την εδαφική έκταση. Επιπλέον,  στα ανωτέρω 

συμπεριλαμβάνονται εκτάσεις τόσο του ορεινού όγκου της Πεντέλης όσο και της Πάρνηθος. 

Σημειώνεται, ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διονύσου σήμερα 

στελεχώνεται από δύο (2) άτομα τα οποία και προφανώς δεν επαρκούν για τη κάλυψη των 

υφιστάμενων αναγκών παρά τη συνδρομή εθελοντικών κλιμακίων.  
 

Επιπλέον,  λόγω κήρυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων  Ανατολικής και Δυτικής Αττικής 

μετά τις πυρκαγιές που πλήττουν την Περιφέρεια Αττική από 23/07/2018 σε  κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης με απόφαση της  Περιφερειάρχης Αττικής, προβάλει ως επιτακτική λύση 

για τη κάλυψη των ανωτέρω αναγκών  η ανάθεση φύλαξης και φρούρησης των δημοτικών 

κτιρίων, εγκαταστάσεων για πυροπροστασία με μηχανοκίνητα περίπολο ιδιωτικής εταιρίας 

φύλαξης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η προστασία των δημοτικών κτιρίων και 

εγκαταστάσεων αλλά και των κοινόχρηστων χώρων. Είναι προφανές ότι το συνολικό όφελος 

είναι σημαντικό, δεδομένου ότι θα περιοριστεί ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς 

αλλά και σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει  η δυνατότητα για  άμεση αντίδραση των 

πυροσβεστικών δυνάμεων.  

 

Στο άρθρο 21 παρ. 11 του νόμου 3731/2008 ορίζεται ότι : «Οι ανάγκες των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' για την εν γένει φύλαξη και φρούρηση των κτιρίων, 

εγκαταστάσεων και χώρων τους, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών, είναι 

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, που λειτουργούν νομίμως». 
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Συνεπώς, η υποχρέωση των Δήμων να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για τη φύλαξη των 

κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τους, καθώς και να προστατεύουν την κάθε είδους 

περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό προβλέπεται τόσο από τις διατάξεις του 

παραπάνω νόμου, όσο και από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

Άρθρο 2  - Αντικείμενο 

Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν στη φύλαξη και ασφάλεια των δημοτικών εγκαταστάσεων καθώς και 

του περιβάλλοντα χώρου αυτών, σε όλη την έκταση των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου από 

δολιοφθορές και καταστροφικές επεμβάσεις τρίτων για πυροπροστασία.. 

Η παρούσα μελέτη προβλέπει τις παρακάτω ειδικότερες υπηρεσίες: 

� Τη φύλαξη και ασφάλεια όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων, των χώρων και του 

εξοπλισμού αυτών. Οι παραπάνω υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας θα υλοποιούνται από 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και νόμιμες μεθόδους και μέσα που θα διαθέτει ο 

ανάδοχος για το όλο συμβατικό χρονικό διάστημα. 

� Την αποτροπή εισόδου ατόμων μετά τη δύση του ηλίου στους ορεινούς και δασικούς 

όγκους του Κτήματος Τατοΐου στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, και τη δασική περιοχή της 

Πεντέλης εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου (όρος Πεντέλη). 

� Την αποτροπή με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και νόμιμα μέσα κάθε παράνομων 

ενεργειών  από άτομα με παραβατική συμπεριφορά. 

Άρθρο 3° - Τόπος, Μέθοδοι-Πλαίσιο υπηρεσιών φύλαξης. 

Ο τόπος των ζητούμενων υπηρεσιών, είναι η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Διονύσου, όπως αυτή 

οριοθετείται από τα υφιστάμενα όρια του, τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τους χώρους  στους 

οποίους θα παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης για πυροπροστασία. Οι τομείς ευθύνης ανά περίπολο 

ορίζεται ανά δημοτική περιοχή όπως αυτή ορίζεται διοικητικά από την 1/2018 μελέτη. Δίνατε οι 

τομείς ευθύνης  να επανακαθορίστουν  σε συνεργασία με  την αρμόδια υπηρεσία πολιτικής 

προστασίας, τις υφιστάμενες συνθήκες και τις προκύπτουσες ανάγκες κατά περίπτωση σύμφωνα με 

τις ανακοινώσεις του συντονιστικού κέντρου της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Αττικής για 

την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

 

Άρθρο 4° - Τόπος, Μέθοδοι-Πλαίσιο-Παρεχόμενες υπηρεσίες Υποχρεώσεις 

Οι υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας μπορούν να εξυπηρετηθούν με την απασχόληση ικανού 

αριθμού ατόμων (φυλάκων) κατάλληλα εκπαιδευμένων και εφοδιασμένων. 

α) Οι φύλακες περιπολίας: 

�� Θα είναι οργανωμένοι σε μονομελές συνεργείο - πλήρωμα (οδηγός) επιβαίνων σε 

αυτοκίνητο περιπολίας, το οποίο στο εξής αποκαλείται «Μονάδα φύλαξης» (Μ.Φ.) 

�� Θα καλύπτουν μια (1) οκτάωρη βάρδια , ανά εικοσιτετράωρο και για όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας.,από 21:30μμ έως 5:30πμ. 

�� Θα περιέρχονται - περιπολούν σε όλη την περιφέρεια του Δήμου και κυρίως στους 

χώρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η κάθε «Μονάδα φύλαξης» (Μ.Φ.) θα διανύει κατά 

μέσο όρο 160 χλμ στο οκτάωρο της βάρδιας με όχημα τουλάχιστον 1.000 cc. 
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�� Θα συνεργάζονται στην αντιμετώπιση κάθε παράνομης ενέργειας με το Αστυνομικό 

Τμήμα της περιοχής, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τα κατά τόπους εθελοντικά κλιμάκια 

πυροπροστασίας . Σε περίπτωση διαπιστωμενης παρουσίας τρίτων σε απαγορευμένες 

περιοχές  οι εισβολείς θα εντοπίζονται άμεσα, θα απωθούνται και ταυτόχρονα θα 

ενημερώνεται το Αστυνομικό Τμήμα για τη δίωξή τους καθώς και τα εθελοντικά κλιμάκια 

πυροπροστασίας. 

�� Οι βάρδιες των Patrol, θα είναι δέκα (10). Περιλαμβάνονται οι 9 τομείς του Δήμου 

και ο Αρχιφύλακας συντονιστής του έργου. Η κάθε βάρδια, θα είναι διάρκειας οχτώ ωρών η 

κάθε μία και θα εκτελείται στις ώρες που ορίζει η δημοτική αρχή ανάλογα την εποχή.  

�� Η καλή λειτουργία του συστήματος θα διασφαλίζεται από το πρόγραμμα 

εντοπισμού (GPS) και εκτέλεσης πεζών περιπολιών των κινήσεων των περιπολικών και των 

φυλάκων αντίστοιχα έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να προκύπτει η παρουσία των φυλάκων και 

η κίνηση των οχημάτων. 

�� Οι μονάδες φύλαξης (Μ.Φ.) υποστηρίζονται από το κατάλληλο δυναμικό και το 

επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες από περιπολικό. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις εξωτερικές περιπόλους είναι οι εξής: 

1. Εξωτερική περιπολία σε όλη την έκταση του Δήμου, βάσει προκαθορισμένων διαδρομών με 

χαμηλή ταχύτητα ελέγχοντας. 

2. Υποβολή καθημερινής αναφοράς της βάρδιας τους στο βιβλίο συμβάντων του οχήματος το 

οποίο βρίσκεται εσωτερικά και θα διατηρείται πάντα σε καλή κατάσταση. 

3. Υποβολή αναφοράς στην Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου για θέματα ασφάλειας  

4. Αναμονή και φύλαξη κτηρίου/εγκαταστάσεων/χώρων μέχρι την επί τόπου παρουσία της 

αστυνομίας ή πυροσβεστικών δυνάμεων μόνο αν διαπιστωθεί κακόβουλος παρουσία 

τρίτου. 

5. Άμεση επέμβαση σε περίπτωση που ειδοποιηθεί από τους συναδέλφους στον ασύρματο (πχ 

για λόγους έκτακτης ανάγκης ή από το κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού ) 

6. Να υπάρχει πάντα πυροσβεστήρας, φωσφορίζον γιλέκο , κώνοι και αλυσίδες, σκαπανικά 

μέσα (φτυάρια, άμμος, αλάτι). 

Υποχρεώσεις φυλάκων 

Το προσωπικό φύλαξης οφείλει να ακολουθεί ορισμένους κανόνες για την αποτελεσματική άσκηση 

των καθηκόντων του. Οι κανόνες αυτοί απορρέουν από το σχέδιο φύλαξης του και έχουν 

υποχρεωτικό χαρακτήρα. 

Συγκεκριμένα, κάθε εργαζόμενος στην υπηρεσία φύλαξης οφείλει: 

Να έχει μαζί του: 

1. Αντίγραφο της άδειας εργασίας, 

2. Ενδεικτική ταυτότητα SECURITY κατά την προσέλευση στο χώρο εργασίας για την ανάληψη 

των καθηκόντων του. 
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3. Ασύρματο φορτισμένο. 

4. Άδεια οδήγησης 

5. Να φοράει σύμφωνα με το νόμο το αλεξίσφαιρο γιλέκο. 

6. Να φοράει την εγκεκριμένη στολή της εταιρείας. 

7. Να κάνει ανάληψη βάρδιας τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα έναρξης και να αποχωρεί 5 

λεπτά μετά τη λήξη της ώστε να υπάρχει χρόνος για ενημέρωση του επόπτη της εταιρείας 

και συμπλήρωση του εντύπου αναφοράς. 

8. Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη φύλαξη (φακός, 

ασύρματος, αδιάβροχο, τζάκετ) 

9. Να μην κάνει χρήση αλκοολούχων ποτών ή άλλων ουσιών που μπορεί να επηρεάσουν την 

εκτέλεση των καθηκόντων του 

10. Να μην εκτελεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που δεν σχετίζεται με την εκτέλεση των 

καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. 

11. Να χρησιμοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας (οχήματα .τηλεφωνικές συσκευές) 

αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους. 

12. Να συμπεριφέρεται αυστηρά υπηρεσιακά και με ευπρέπεια 

13. Να τηρεί εχέμυθη στάση σε ότι σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων του 

14. Να συνεργάζεται με τις κρατικές αρχές (Αστυνομία , Ε.Κ.Α.Β., Πυροσβεστική κλπ.) 

15. Να επικοινωνεί με το Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης για θέματα υπηρεσιακά και για θέματα 

που σχετίζονται με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. 

16. Να μη φέρει ή χρησιμοποιεί οποιουδήποτε είδους οπλισμό (χειροπέδες, σπρέι, γκλομπ κλπ.) 

17. Να φροντίζει να ενημερώνεται για το πρόγραμμα των βαρδιών  

 

Άρθρο 5°  - Συμπληρωματικά καθήκοντα προσωπικού φύλαξης - Κυρώσεις  

Οι μονάδες: φύλαξης θα πρέπει επιπροσθέτως: 

1. Να συμπράττουν, πάντα με την παρουσία και υπό την ευθύνη των αστυνομικών οργάνων ή 

των πυροσβεστικών δυνάμεων σε περιοδικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους οχημάτων 

που εξέρχονται από το Δήμο σε οποιονδήποτε και αν ανήκουν, με σκοπό να διαπιστωθούν 

απόπειρες παράνομης δραστηριότητας. 

2. Σε συνεννόηση πάντοτε με τη Διοίκηση του Δήμου (Δήμαρχο ή, κατά περίπτωση, 

Αντιδήμαρχο), να επιδιώκουν την από τα παριστάμενα αστυνομικά όργανα δίωξη των 

παρανομούντων ή όσων αποπειρώνται να παρανομήσουν. 

Κυρώσεις Φύλακα Ασφαλείας 

3) Για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο Δήμο κρίνεται 

αναγκαία η διεξαγωγή εφόδων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανονισμών και 

προδιαγραφών των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πλημμελής 

άσκηση καθηκόντων θα επιβάλλονται κυρώσεις . 
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Άρθρο 6° -  Προσωπικό - Εξοπλισμός - Εποπτεία 

Με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 4° σχετικά με τις μονάδες φύλαξης (Μ.Φ.) ανά βάρδια και με 

δεδομένο ότι κάθε μονάδα φύλαξης περιλαμβάνει ένα (1) άτομο, προκύπτουν τα παρακάτω σε 

σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό: 

Καθ’όλη τη διάρκεια του οκταώρου θα απασχολούνται συνολικά δέκα (10) οδηγοί-φύλακες από τους 

οποίους ο ένας (1) υπεύθυνος βάρδιας. 

Το προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να εργάζεται αποτελεσματικά, τηρώντας τη 

νομοθεσία και σε συνεργασία πάντοτε με τις αστυνομικές αρχές για την περιφρούρηση του Δήμου. 

Οι φύλακες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό: 

1. Κάθε (Μ.Φ.) επιβαίνει σε ειδικό όχημα περιπολίας τουλάχιστον 1000 κυβικών. 

2. Η διαθεσιμότητα και ετοιμότητα χρήσης των αυτοκινήτων είναι σημαντικότατος 

παράγοντας αποτελεσματικής δράσης των ομάδων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει 

την άμεση αντικατάσταση του αυτοκινήτου της Μ.Φ. εντός δύο ωρών, σε περίπτωση 

βλάβης ή για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. βανδαλισμός) ακινητοποίησης ενός αυτοκινήτου. 

3. Ειδικό φακό περιπολίας 

4. Ασύρματη επικοινωνία 

5. Εταιρική κινητή τηλεφωνία 

6. Ηλεκτρονική σημειακή αναγνώριση (συσκευή καταγραφής πεζών περιπολιών). 

7. Πλήρη σύνολο αντιπυρικής προστασίας με πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 15Kg εντός των 

οχημάτων περιπολίας. 

8. Φωσφορίζον γιλέκο 

9. Κώνους 

10. Αλυσίδες 

11. Σκαπανικά μέσα (φτυάρια, άμμος, αλάτι). 

 

 

Εποπτικές διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού. 

Η συνεχής αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης προϋποθέτει 

συστηματικό έλεγχο και αξιολόγηση του προσωπικού φύλαξης. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν οριστεί 

οι ακόλουθες εποπτικές διαδικασίες: 

Α)Σημεία ηλεκτρονικού ελέγχου 

Β)Ατομικό φύλλο αξιολόγησης φύλακα 

Γ)Έντυπο αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης. 
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Άρθρο 7° - Διάρκεια Σύμβασης  

Οι υπηρεσίες φύλαξης αφορούν την χρονική περίοδο σαράντα (40) ημερών από 1/8/2018 έως 

10/09/2018.  

 

Άρθρο 8° Οχήματα - Εξοπλισμός 

Θα χρησιμοποιηθούν δέκα (10) περιπολικά οχήματα της εταιρείας και Θα υπάρχουν (2) εφεδρικά σε 

περίπτωση βλάβης και θα καλύπτουν την οκτάωρη βάρδια. Θα φέρουν τα διακριτικά σήματα της 

εταιρείας και φωτεινή σήμανση στην οροφή, βάσει της νομοθεσίας, καθώς και τα στοιχεία του 

Δήμου δηλαδή «ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ». 

Άρθρο 9ο  - Απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες 

Άδεια Λειτουργίας του Ν.2518/97 σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 Άγιος Στέφανος, 24/07/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθμ. Μελέτης : 2 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
Δ/ΝΣΗ : ΠΕΝΤΖΕΡΙΔΗ 3 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΥΡΡΗΣ ΖΗΝΩΝ                                                                                                     
ΤΗΛ :2108004830- ΕΣΩΤ.121 
Fax : 2106218202 
email: police@dionysos.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθ. 21 παρ.11 του ν.3731/2008)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

και τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, ανέρχεται στα 43.423,56€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% με χρέωση του ομότιτλου Κ.Α. 10.6278.0002 αναλυτικά ως ακολούθως : 

13. Το χρηματικό ποσό των 43.423,56€ θα βαρύνει τον οικείο προϋπολογισμό στο ο.ε 2018, 

μετά από αναμόρφωση τουμ οικείου προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 158 του Ν3463/2006 

Για τον προϋπολογισμό της  δαπάνης έχουν ληφθεί υπόψη οι αμοιβές του προσωπικού που έχουν 

υπολογισθεί με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση Εργασίας για προσωπικό άνω των 25 

ετών με μία τριετία, το ετήσιο κόστος PATROL (μίσθωση οχημάτων, συντήρηση, ελαστικά - καύσιμα 

κ.λ.π.), το διοικητικό κόστος, το κόστος αναλωσίμων, όλων των σχετικών άμεσων και έμμεσων 

δαπανών που αφορούν την πλήρη εκτέλεση του έργου σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις καθώς 

και το εργολαβικό κέρδος. 

Στον υποφάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να υπολογίζεται 

αναλυτικά το κόστος του έργου και να απεικονίζεται με σαφήνεια ο υπολογισμός της δαπάνης: 

Α) Της φύλαξης και φρούρησης των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 8ωρη καθημερινή 

βάση, όλες τις ημέρες της εβδομάδας  και για το οριζόμενο χρονικό διάστημα . 

. 

Β) Η Συνολική Δαπάνη της Καθαρής Αξίας, το ΦΠΑ αυτής και το Συνολικό Ποσό με ΦΠΑ το οποίο 

αποτελεί και το Σύνολο της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (στοιχεία άρθρου 68 Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115/Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με το αρθ. 22 του Ν4144/13 (ΦΕΚ88/Α΄) 

 

Υπολογισμός  Μηνιαίου  & Ετησίου  Κόστους Βαρδιών  Δέκα (10) Patrol 

 ΜΙΚΤΑ  ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ   

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).      

      

 ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΒΑΡΔΙΑΣ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ 25% PATROL ΦΥΛΑΞΗΣ 10 8    

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  - ΑΡΓΙΑΣ 
100%  PATROL ΦΥΛΑΞΗΣ 

10 8    
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 ΣΥΝΟΛΑ      

 ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ  PATROL   

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PATROL, (καύσιμα, για 110Κm ανά βάρδια, 
συντήρηση, ασφάλεια, ελαστικά, κτλ). 

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ   

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   

 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ   

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ    

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ    

 

 

 

 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

   

   

   

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άγιος Στέφανος, 

05/06/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθμ. Μελέτης : 2 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
Δ/ΝΣΗ : ΠΕΝΤΖΕΡΙΔΗ 3 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΥΡΡΗΣ ΖΗΝΩΝ                                                                                                     
ΤΗΛ :2108004830- ΕΣΩΤ.121 
Fax : 2106218202 
email: police@dionysos.gr 
 

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
1.Υποχρεώσεις του Δήμου 
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Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  

για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
Ο Δήμος θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και 

Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην υλοποίηση των 

υπηρεσιών.  
Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό 

(συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από 

τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση της υπηρεσίες .  
 

2. Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες  
 

3. Ανωτέρα βία 
Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του από 

λόγους ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο 

Ανάδοχος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του 

γεγονότος.  
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη των περιστατικών της βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 

ο οποίος υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

και εφόσον εντός του διαστήματος αυτού κατέβαλε όλες τις ενδεδειγμένες προσπάθειες να τηρήσει 

τους όρους της υπηρεσίας και αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα 

αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Δήμο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 

προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 

ύπαρξη ανωτέρας βίας. 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 

έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική 

επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά 

και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για 

τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά 

την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα 

και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 

συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη των περιστατικών της βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 

ο οποίος υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

και εφόσον εντός του διαστήματος αυτού κατέβαλε όλες τις ενδεδειγμένες προσπάθειες να τηρήσει 

τους όρους της σύμβασης και αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα 

αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Δήμο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 

προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 

ύπαρξη ανωτέρας βίας. 
 

4. Εφαρμοστέο Δίκαιο  

4.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή 

την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της , η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυση τους , σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης 

και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί 

σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις , εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία, αντί στα δικαστήρια, 

σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν . Αν δεν επέλθει 
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τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια 

κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
4,2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας Μελέτης , ισχύουν οι διατάξεις περί 

προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
4.3 Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 
 

5. Ευθύνη - Ασφάλιση  
 
Λόγω ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της υπηρεσίας δε δημιουργείται καμιά έννομη σχέση μεταξύ του 

Δήμου και του προσωπικού του Αναδόχου ή των Υπεργολάβων του που απασχολούνται στην 

υπηρεσία, ούτε και μεταξύ του Αναδόχου ή των Υπεργολάβων του και του προσωπικού του Δήμου.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς Κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Ισχύουσας Νομοθεσίας καθ’ όλη τη Συμβατική Διάρκεια της υπηρεσίας και να μεριμνά όπως οι 

Υπεργολάβοι και λοιποί συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.  
Συνοπτικά, ουδεμία ασφαλιστική υποχρέωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα έχει ο Δήμος για το 

προσωπικό, τα προστεθέντα άτομα και τους εξωτερικούς συνεργάτες –υπεργολάβους του Αναδόχου.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους 

όρους της Σύμβασης, της Προσφοράς του, της Διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας, αλλιώς θα 

εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για κάθε βλάβη σώματος, 

υγείας, περιουσίας, εγκαταστάσεων του Δήμου, του προσωπικού του ή τρίτων για την 

αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά την εκτέλεση 

των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή 

παράλειψη αυτών.  
Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
6. Ποινικές Ρήτρες - Αποζημιώσεις  
 
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας από την ημέρα που καλέστηκε 

να την εκτελέσει, εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση 

προς 2% επί της συμβατικής αξίας για κάθε εβδομάδα καθυστερήσεως. Μετά την καθυστέρηση των 

δύο  εβδομάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την σύμβαση εργασίας εις βάρος του 

αναδόχου. 
 

7. Καταγγελία Σύμβασης  - Κυρώσεις 
Η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση στις εξής περιπτώσεις: 
Α) Όταν ο ανάδοχος δεν τηρεί τους βασικούς όρους της σύμβασης.  
Β) Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων της παραγράφου 6.8 των ειδικών όρων, περί έλλειψης 

ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας. 
Γ) Όταν δεν τηρεί τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 22 του Ν4144/13, στην οποία αναφέρεται ότι: «Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, 

ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν 

τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου στον εργολάβο για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 

σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην 

κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου και πρόσθετα  επιφέρει, από το χρόνο επιβολής της δεύτερης 

κύρωσης, τον αποκλεισμό του εν λόγω εργολάβου από δημόσιους διαγωνισμούς για χρονικό 
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διάστημα από τρεις μήνες μέχρι τρία έτη, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, τη 

συνεκτίμηση της οικονομικής ωφέλειας που αποκομίζει ο εργολάβος, συνεπεία της παραβίασης 

της κείμενης νομοθεσίας, όταν αυτό είναι εφικτό, του βαθμού της υπαιτιότητας, του αριθμού των 

εργαζομένων που θίγονται και του μεγέθους της επιχείρησης. (Ν.3996/2011 ΦΕΚ 170 άρθρο 24 

παράγραφος 11) 
Δ) Όταν η υπηρεσίες ή οι αρμόδιοι για την εποπτεία του έργου, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων 

του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται. 
 
8. Εμπιστευτικότητα  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Δήμου. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία 

νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν 

στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των  υπηρεσιών ακόμα και αν δεν έχουν 

χαρακτηρισθεί από το Δήμο ως εμπιστευτικά.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο αλληλογραφίας του Δήμου.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 

υπάλληλοι/ συνεργάτες/ υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω 

υποχρεώσεις.  
Να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποκλείεται η πρόσβαση στις δομές 

(εγκαταστάσεις) του Δήμου ατόμων που δεν δικαίωμα πρόσβασης.  
Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά) του Δήμου που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 

Αναδόχου κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών  αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται 

να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος και ο Δήμος κρατούν μυστική κάθε 

πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της υπηρεσίας και δεν 

αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την 

υποχρέωση στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους 

για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.  
Ο Ανάδοχος και ο Δήμος αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της υπηρεσίας και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι 

εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις 

υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους 

για την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας.  
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 

εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που ο Δήμος θα παραδώσει στον 

Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της υπηρεσίας. 
Τόσο καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης όσο και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην 

γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της υπηρεσίας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεση του Δήμου.  
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα στοιχεία σε ασφαλείς χώρους και 

σε ανθρώπους που ασχολούνται με την υπηρεσία, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή 

μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το Δήμο 

για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή.  
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 

Αναδόχου, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή 

αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην 

καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου.  
 
9. Μεταβίβαση Κυριότητας  
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Όλα τα στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την υπηρεσία θα αποτελούν ιδιοκτησία 

του Δήμου εκτός αν ήδη προϋπάρχουν πνευματικά δικαιώματα σε τρίτο.  
 
 
 
10 Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις  
 
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε 

δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή 

συγκατάθεση του Δήμου.  
Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν 

από τη Σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.. 
 
11. Υπεργολαβία  
 

Λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών (δημόσια ασφάλεια)  δεν επιτρέπεται η υπεργολαβία 
 

 

 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 
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