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ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:      13/2022ΔΠΕ 

 
 

CPV: 77231000-8             KA. 60.6112.002(εξόδων)- 1321.015(εσόδων) 
  

 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
 

«Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για τη σύνταξη «Διαχειριστικής Μελέτη Ορεινού Δασικού 
Όγκου Πεντέλης», της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη 
φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του 
Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155- ΥΠΟΕΡΓΟ 6 

 
 
 
 
 

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Ανάλυση Κόστους 
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Έντυπο υποβολής οικονομικής προσφοράς  
 

  
 
 
 

Μελίσσια, 14 Φεβρουαρίου 2023 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΦΑΞ 213 2050039 

 
 
 

Μελίσσια, 14 Φεβρουαρίου 2023 
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  

Διαχειριστικής Μελέτης Ορεινού 
Δασικού Όγκου Πεντέλης», της 
ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης 
με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για 
ωρίμανση και αποτελεσματική 
υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση 
του Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο 
ΟΠΣ (MIS) 5136155- ΥΠΟΕΡΓΟ 6 

 
ΑΜ: 13/22ΔΠΕ 
CPV:77231000-8 
KA:   60.6112.002 
         1321.015 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ  

 

1. O Δήμος Πεντέλης, στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
4276/26.04.2021 (ΑΔΑ:ΩΧΘΔ46ΜΤΛΡ-243), πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 16 «Τεχνική συνδρομή Ταμείου Συνοχής» του 
επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 
με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική́ υλοποίηση πράξεων- 
αποκατάσταση του Πεντελικού́ Όρους» και με δεδομένο ότι στα διοικητικά όρια του υπάρχουν 
πολλά σημεία που χρήζουν ανάδειξης και ανάπλασης και με δεδομένο ότι ο Δήμος Πεντέλης 
έχει σημαντικό ρόλο στη συνολική προσπάθεια για την αναβάθμιση του Πεντελικού βουνού, 
υπέβαλε Τεχνικό δελτίο Πράξης με συνημμένα σε αυτό έγγραφα για την ένταξη της πράξης 
«Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική́ υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση 
του Πεντελικού́ Όρους» με κωδικό ΟΠΣ 5136155 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο οποίο περιγράφονται τα 
στοιχεία και το αντικείμενο της πράξης. 

2. Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2175/01.03.2022 ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΔΑ: 
6Τ8546ΜΤΛΡ-ΤΛΙ) (4346/03.03.2022 δικό μας) Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης μας «Υποστήριξη φορέων για 
ωρίμανση και αποτελεσματική́ υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού́ Όρους» με 
κωδικό ΟΠΣ 5136155 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον άξονα προτεραιότητας ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, συνολικού 
προϋπολογισμού (συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης το οποίο προτείνεται για εγγραφή 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) 1.047.800,00€ (συμπ. ΦΠΑ), με φορέα 
υλοποίησης τον Δήμο μας, και αποτελείται από 10 υποέργα. 

3. Με την υπ΄αριθμ. 56/2022 Απόφαση Αρμοδίου Οργάνου ήτοι Οικονομική 
Επιτροπή Δήμου Πεντέλης εγκρίθηκε η Αποδοχή της Απόφασης της  ένταξης της ανωτέρω 
πράξης «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική́ υλοποίηση πράξεων- 
αποκατάσταση του Πεντελικού́ Όρους» με κωδικό ΟΠΣ 5136155 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον 
άξονα προτεραιότητας ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ», η πράξη 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, συνολικού προϋπολογισμού (συνολικό ποσό 
δημόσιας δαπάνης το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων) 1.047.800,00€ (συμπ. ΦΠΑ), 

4. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Δήμος Πεντέλης  προτίθεται να προβεί στην 
ανάθεση του Υποέργου 6: Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη Ορεινού́ 
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Δασικού́ Όγκου Πεντέλης», της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο 
«Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- 
αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155- ΥΠΟΕΡΓΟ 6 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 
1. Το δασικό οικοσύστημα του Πεντελικού Όρους, δεν διαθέτει διαχειριστική μελέτη 

εδώ και 80 χρόνια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν καταγεγραμμένα τα δεδομένα του δάσους, 
η υγεία του, η πορεια της αναγέννησης του κ.λπ. 

  
2. Με την διαχειριστική  μελέτη, η οποία θα συνταχθεί στη βάση της αρχής της 

αειφορίας των καρπώσεων, θα υπολογιστεί, ο ξυλώδης όγκος του δάσους ανά κλάση διαμέτρου 
(διάμετρος από 10-20 εκ, από 20-40 εκ από 40-60 εκ και πάνω από 60 εκ ,η ετήσια 
προσαύξηση του, η ανά τμήμα και συστάδα ειδική περιγραφή, και θα προταθούν τα κατάλληλα 
διαχειριστικά μέτρα, που θα υλοποιούν τους στόχους της αειφόρου διαχείρισης του δάσους. 

  
3. Ειδικότερα θα προταθούν με υπολογισμό ανά κλάση διαμέτρου η απομάκρυνση 

των κατακειμενων ,σπασμένων ,στρεψοινών και κακής υγιεινής δένδρων, ώστε να  βοηθηθεί η 
αναγέννηση του δάσους, μέσω της αειφόρου διαχείρισης του. 

4. Παράλληλα θα προταθούν μέτρα, για τα απαραίτητα έργα υποδομής στο 
δάσος, όπως συντήρηση δασικών δρόμων,  βελτίωση και διάνοιξη νέων δασικών δρόμων εφ 
όσον απαιτείται, συντήρηση μονοπατιών και περιγραφή των 5. υδρονομικών έργων. 

5. Είναι κρίσιμο να τονιστεί, στο Πεντελικό Όρος, υπάρχουν πολλοί οικισμοί που 
γειτνιάζουν ή είναι σε άμεση επαφή με το δάσος, μια παράμετρος που πρέπει να μελετηθεί 
ιδιαίτερα, γιατί άπτεται της προστασίας τόσο του δάσους όσο και των οικιστικών ενοτήτων. 

6. Εν κατακλείδι, η διαχειριστική μελέτη του δάσους του Πεντελικού Όρους, θα 
θέσει για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες κανόνες αειφόρου διαχείρισης του δάσους και 
θα αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες μελέτες δασικών οικοσυστημάτων που φιλοξενούν 
οικιστικές περιοχές ή γειτνιάζουν άμεσα με αυτές. 

7. H μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα είναι η ακόλουθη:  

• Σύνταξη δασοκομικού- δασοπονικού χάρτη  

• Διαίρεση του δάσους σε τμήματα και συστάδες  

• Επιλογή και λήψη δοκιμαστικών επιφανειών με αντιπροσωπευτικότητα  

• Επεξεργασία δεδομένων δοκιμαστικών επιφανειών  

• Φύλλα περιγραφής της κατάστασης του δάσους με παράλληλο υπολογισμό του 

ξυλώδους όγκου (λήμματος) ανά συστάδα   

• Υπολογισμός αφαιρούμενου ξυλώδους όγκου (λήμματος) ανά συστάδα και 

κλάση διαμέτρου  

• Πρόταση διαχειριστικών μέτρων 

• Περιγραφή λοιπών έργων υποδομής (δρόμοι, ορεινά υδρονομικά, μονοπάτια),  

• Προτάσεις λήψης  ειδικών μέτρων λόγω της γειτνίασης ή της άμεσης επαφής 

των οικιστικών περιοχών με το δάσος. 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
 

 Ο υποψήφιος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου με τα ακόλουθα  στελέχη ως 
εξής: 

➢ Ένα (1) Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ), ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει: 

• Πτυχίο δασολόγου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης . 
➢ Αποδεδειγμένη Γνώση και Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον είκοσι  (20) 

ετών σε  συντονισμό  δασοτεχνικών μελετών  
➢ Δυο 2) Στελέχη και τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν: 

• Πτυχίο δασολόγου  πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  

• Αποδεδειγμένη Γνώση και επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση 
δασοτεχνικών μελετών  

➢ Δύο [2] στελέχη  τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν  

• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε φωτοερμηνεία δασικών περιοχών  
➢ Ένα (1) Στέλεχος το οποίο θα πρέπει να διαθέτει: 

• Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου ειδικότητας  
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• Αποδεδειγμένη Γνώση και επαγγελματική εμπειρία στην γνώση  GIS  ,η οποία 
αποδεικνύεται με την συμμετοχή σε δυο τουλάχιστον έργα κατάρτισης ή επικαιροποίησης 
δασικών χαρτών.  

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 

1. Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα ακόλουθα παραδοτέα 
«Μια Τελική Έκθεση», με την υποβολή της τελευταίας «Αναφοράς Εργασιών» για την 
τελευταία περίοδο συνυποβάλλεται και το Παραδοτέο «Τελική Έκθεση», στην οποία θα 
περιλαμβάνεται ο συνολικός απολογισμός των εργασιών του Τεχνικού Συμβούλου για το 
σύνολο του έργου του και υποβάλλεται εντός μηνός από την λήξη του πέμπτου μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

2. Η διοικητική παρακολούθηση και παραλαβή του έργου πραγματοποιείται από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ), που ορίζει η Αναθέτουσα 
Αρχή και γνωστοποιεί στον ανάδοχο. 

3. Η παραλαβή κάθε παραδοτέου θα πραγματοποιείται με τη σύνταξη σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής, ενόψει της προσήκουσας και εμπρόθεσμης υλοποίησης αυτού από 
τον Ανάδοχο καθώς και της επιτυχούς εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων εργασιών. 

4. Μετά την υποβολή κάθε Παραδοτέου η Επιτροπή παραλαβής κοινοποιεί στον 
Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις και υποδείξεις επί του Παραδοτέου, εφόσον υπάρχουν, 
άλλως εκδίδει πρωτόκολλο παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί προς τις 
παραπάνω εντός του εύλογου χρόνου, που τάσσει προς τούτο η Επιτροπή παραλαβής. Αν ο 
Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί εντός του ταχθέντος εύλογου χρόνου η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 
να επιβάλει τις κυρώσεις, που προβλέπονται στη σύμβαση. Κατά τη λήξη της σύμβασης και 
μετά την υποβολή και παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων η Επιτροπή εκδίδει 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  
 

Ο συνολικός χρόνος για την εκτέλεση του έργου είναι έξη (6) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης . Η διάρκεια αυτή αφορά στην υποχρέωση του αναδόχου 
να υποβάλει για πρώτη φορά το τελευταίο παραδοτέο της σύμβασης, και δεν περιλαμβάνει τον 
χρόνο ελέγχου από την Επιτροπή Παραλαβής, ούτε τον ενδεχόμενο χρόνο επανυποβολής του 
κάθε παραδοτέου σε συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις που ενδεχομένως θα διατυπωθούν. 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 
1. Η υπηρεσία υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών και εμπίπτει 

στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περίπτωση 9β του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος 
Α’): Δημοσιές Συμβάσεις Έργων, Προμήθειων και Υπηρεσιών (προσαρμογή́ στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και θα διενεργηθεί́ σύμφωνα με το άρθρα 116 και 118 και 119 του 
Ν. 4412/16 και του άρθρου 20, παρ. 13 του Ν. 3731/2008, όπως ισχύουν σήμερα. 

2. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία του άρθρου 119 του 
ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής, μέσω καταλόγου.  

 
ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ – CPV – ΚΗΜΔΗΣ:  
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κοινού λεξιλογίου 

για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες ταξινομούνται με κωδικό 7731000-
8 Υπηρεσίες διαχείρισης δασοκομίας. 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
  Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
   & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
   
 
ΣΠΥΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ   
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΚ.151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 
ΤΗΛ. 213 2050000 
ΦΑΞ 213 2050039 

 
 
 

Μελίσσια, 14 Φεβρουαρίου 2023 
 
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  

Διαχειριστικής Μελέτης Ορεινού 
Δασικού Όγκου Πεντέλης», της 
ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης 
με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για 
ωρίμανση και αποτελεσματική 
υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση 
του Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο 
ΟΠΣ (MIS) 5136155- ΥΠΟΕΡΓΟ 6 

 
ΑΜ: 13/22ΔΠΕ 
CPV:77231000-8 
KA:   60.6112.002 
         1321.015 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) (χωρις 
ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ(€) 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 Παρχή Υπηρεσίας 
Συμβούλου για τη σύνταξη 
Διαχειριστική Μελέτης 
Ορεινού Δασικού Όγκου 
Πεντέλης», της ενταγμένης 
στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης 
με τίτλο «Υποστήριξη 
φορέων για ωρίμανση και 
αποτελεσματική υλοποίηση 
πράξεων- αποκατάσταση 
του Πεντελικού Όρους » και 
κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 
5136155- ΥΠΟΕΡΓΟ 6 

 

Τεμ. 60.000,00 1 60.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 

ΦΠΑ 24%     
14.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 

 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
  Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
   & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   
    
 ΣΠΥΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ  ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΚ.151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 
ΤΗΛ. 213 2050000 
ΦΑΞ 213 2050039 

 
 
 

Μελίσσια, 14 Φεβρουαρίου 2023 
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  

Διαχειριστικής Μελέτης Ορεινού 
Δασικού Όγκου Πεντέλης», της 
ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης 
με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για 
ωρίμανση και αποτελεσματική 
υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση 
του Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο 
ΟΠΣ (MIS) 5136155- ΥΠΟΕΡΓΟ 6 

 
ΑΜ: 13/22ΔΠΕ 
CPV:77231000-8 
KA:   60.6112.002 
         1321.015 
 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 

 
 Η συγγραφή́ υποχρεώσεων περιλαμβάνει:  
α. τους συμβατικούς ορούς,  
β. τους όρους τις παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και 
γ. την τεχνική́ περιγραφή́,  

καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τη σύμβαση βάσει των οποίων θα εκτελεστεί́ η Παροχή 
Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη 
Ορεινού Δασικού Όγκου Πεντέλης», της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο 
«Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- 
αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155- ΥΠΟΕΡΓΟ, 
προϋπολογισμού́ 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %). 

 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις  
 
1. Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των:  
- Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α ́/ 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή́ στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),   

- Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 Α’ «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,   
- Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 Α’ «Νέα Αρχιτεκτονική́ της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

- N.4555/2018 ΦΕΚ 133Α΄ «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – 3. Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

2. Επισημαίνεται ότι όλα τα προαναφερόμενα παραδοτέα τελούν υπό́ την 
επίβλεψη του Δήμου Πεντέλης  και δεν υποκρύπτουν την εκπόνηση οποιασδήποτε μελέτης του 
Ν.4412/2016. H συγκεκριμένη παροχή́ υπηρεσίας εμπίπτει στις διατάξεις της ενότητας 9β, της 
παραγράφου 1, του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 [ ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών 
υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή́ υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, 
έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό́, προγραμματισμό́, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, 
έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων καθώς 
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και σε οριζοντίου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη 
μεταφορά́ της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή́ εξωγενών 
υπηρεσιών υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις συμβουλευτικές 
υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης 
και επιχειρησιακής ερευνάς, οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι μελέτες συστημάτων 
πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται με τεχνικό́ έργο, που στην προκείμενή περίπτωση δεν 
σχετίζονται. Επίσης η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν εντάσσεται με παροχή́ τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά́ την έννοια των στοιχείων α' και β ', αντίστοιχα, της 
περίπτωσης 6 της παραγράφου 3, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ', του 
άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, δηλαδή́ δεν αφορά́ μελέτες οι οποίες μελέτες δεν μπορούν να 
εκπονηθούν από́ το προσωπικό́ της αναθέτουσας αρχής και η αναθέτουσα αρχή́ καταφεύγει σε 
μελετητές εγγεγραμμένους στα Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Συνεπώς η 
απευθείας ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 118 και τις 
παραγράφους 1, 2, 3 και 4 [και όχι τις παραγράφους 5 και 6] του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 3ο : Συμβατικά́ στοιχεία 
 
Τα συμβατικά́ στοιχεία κατά́ σειρά́ ισχύος είναι:  

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

• Η συγγραφή́ υποχρεώσεων  

• Τεχνική́ περιγραφή́  

• Οικονομική Προσφορά 
 
Άρθρο 4ο : Διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας 
 
 Ο μέγιστος συμβατικός χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται σε 

έξι (6) μήνες από́ την υπογραφή́ της σύμβασης και θα βαρύνει τους Κ.Α. 60-6112.002 
(εξόδων)-1321.015 (εσόδων). 

 
Άρθρο 5ο : Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου  
 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τους όρους εκτέλεσης της 

εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις τεχνικής περιγραφής.  
2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες 

νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά́ το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής 
τους. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του φορέα 
και άλλου αρμόδιου φορέα ή αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση 
του φορέα.  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα αναφορές, πληροφορίες και 

στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης, κατόπιν σχετικού του αιτήματος   
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξης ή 

λύσης της σύμβασης στον φορέα όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή 
αρχείο σχετικού με το αντικείμενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχτούν με 
δαπάνες του φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο εντολοδόχος υποχρεούται 
να συνοδεύει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη διαχείριση τους. 
Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του φορέα, ο οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και να 
τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα.  

6. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που 
λαμβάνει, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε αλλά πρόσωπα, χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του φορέα.  

7. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια δική του, απέναντι στον 
δικαιούχο φορέα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση 
των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες 
υποχρεώσεις.  

 
Άρθρο 6ο : Έλεγχος Ποιότητας - Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
 Για την ανωτέρω εργασία ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται 

στα Συμβατικά Τεύχη. 
 
Άρθρο 7ο : Πληρωμές 
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 Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και την παραλαβή της 

από την αρμόδια Επιτροπή. 
 
Άρθρο 8ο : Ανωτέρα βία  
 
2. 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 
φυσικό́ 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 αμελλητί́ τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή́ προσπάθεια σε 
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν 
λόγω της ανωτέρας βίας.  

3. Ο όρος περί́ ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα.  

 
Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
 
 Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και 
κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
Αρθρο 10° - Ευθύνες αναδόχου.  
 
 Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και μόνον, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως 

κάθε ευθύνης του Δήμου Πεντέλης, για τα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αυτής 
τυχόν ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή 
τρίτους, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που σχετίζεται με την εκτέλεση της και υποχρεούται να 
καταβάλλει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της 
εργασίας, εφόσον αυτή οφείλεται σε δικές του ενέργειες ή παραλήψεις. 

 
Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών 
 
 Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 

 
 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ   
  Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
   & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   
    
   
 
 ΣΠΥΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
 ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ   
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :  
 

«Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη Ορεινού Δασικού Όγκου 
Πεντέλης», της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων 
για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού 
Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155- ΥΠΟΕΡΓΟ 6- Α.Μ.13/20222ΔΠΕ» 

 

Του …………………………………………………………………………………………………. 

με εδρα τ………………………….Οδος  …………………….Αριθμ…………..ΤΚ……….. 

Τηλ………………………..….Φαξ……..………………….email:………………………………… 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της μελέτης με αριθμό 10/2022ΔΠΕ για την υπηρεσία με τίτλο 

Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη Ορεινού Δασικού Όγκου 

Πεντέλης», της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για 

ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους » και 

κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155- ΥΠΟΕΡΓΟ 6» καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη 

όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της πιο πάνω Υπηρεσίας με τις ακόλουθες τιμές επί 

των τιμών του Τιμολογίου της Μελέτης. 

Για την ανάληψη των υπηρεσιών με τίτλο  Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου με τίτλο 

«Διαχειριστική Μελέτη Ορεινού Δασικού Όγκου Πεντέλης», της ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

πράξης με τίτλο «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων- 

αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους » και κωδικό στο ΟΠΣ (MIS) 5136155- ΥΠΟΕΡΓΟ 6» του 

Δήμου Πεντέλης με προϋπολογισμό 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

Προσφέρω Τιμή:   ..........................€  

ΦΠΑ 24%:    ..........................€  

Σύνολο με ΦΠΑ 24%:  ..........................€  

Ολογράφως:....................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

                                                                                             Μελίσσια, ______/______/2023 

 

 

                                                                   ______________________________________ 

                                                                                               Υπογραφή & Σφραγίδα 
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