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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ο Δήμος Ρεθύμνης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ», συνολικής δαπάνης 19.976,40
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά,
μέσω Πρωτοκόλλου Δήμου, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Άδελε) και συγκεκριμένα
έως και την Παρασκευή 19-06-2020 και ώρα 12:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών
προσφορών).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο,
email, fax)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/νση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών
και αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ»
Προϋπολογισμού μελέτης: 19.976,40 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 19-06-2020
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του
παραλήπτη
Η διενέργεια της ανάθεσης της υπηρεσίας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118
του Ν. 4412/20106, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές περιγραφές της μελέτης της
αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Πρασίνου & Αστικού Περιβάλλοντος).
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της
και μέχρι και την εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου.
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:
α) προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών για την μη συνδρομή του οικονομικού
φορέα των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1
& 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με:
 Φ.Ε.Κ. σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία με τυχόν τροποποιήσεις
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ή την 1η Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του Παραρτήματος αντί του Ποινικού
Μητρώου
 Φορολογική Ενημερότητα
 Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016)
 Την 2η Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του Παραρτήματος για ΣΕΠΕ

β) Τεχνική Προσφορά, με την περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών.
γ) Οικονομική Προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου
φακέλου (Παράρτημα – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς).
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του
Ν.4412/2016).
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές περιγραφές μπορείτε να λάβετε από
το Τμήμα Πρασίνου & Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο τηλ. 28310 57940.
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το γραφείο
Προμηθειών τηλ. 2831341013, ή να αναζητήσετε τη σχετική ανάρτηση στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης http://www.rethymno.gr, στην διαδρομή: ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική έκθεση προϋπολογισμού 19.976,40 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%), αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΚΛΑΔΕΜΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ» για λόγους πυροπροστασίας, με χρήση μηχανικών
και χειρωνακτικών μέσων, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των συγκεκριμένων εργασιών από την
Υπηρεσία Πρασίνου, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2020.
Το περιεχόμενο των σχετικών εργασιών για λόγους πυροπροστασίας, δασοπονικούς,
προστατευτικούς, αισθητικούς και εν γένει κοινής ωφελείας, έχει ως εξής: α) καθαρισμός της
χαμηλής βλάστησης μεταξύ δένδρων και θάμνων, κάτω από την κόμη δένδρων και θάμνων ή
από επιφάνειες οι οποίες δεν έχουν φυτευτεί και φέρουν ποώδη και φρυγανώδη βλάστηση, β)
περιορισμός θαμνώδους βλάστησης (φυσικά ή τεχνητά εγκατεστημένης), γ) κοπή δένδρων, δ)
κλάδεμα δένδρων και ε) συλλογή και θρυμματισμός όλων των βλαστικών υλικών που θα
προκύψουν, καθώς και τεμαχισμός και απομάκρυνση μεγάλων κλάδων σε χώρους που
επιτρέπεται η διάθεσή τους, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.
Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται το βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό
μηχάνημα και ο καθαρισμός χώρου από επιφάνειες συνολικού εμβαδού περίπου 240
στρεμμάτων, η διαμόρφωση κόμης περίπου 600 δένδρων καθώς και η κοπή περίπου 210
δένδρων που δεν είναι υγιή, δεν έχουν καλή ανάπτυξη και υπάρχει ανάγκη κοπής για λόγους
αντιπυρικής προστασίας αποκλειστικά. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη μη καταστροφή
του κορμού, των ανώτερων βλαστών και του φυλλώματος των δένδρων και των θάμνων που
φύονται στην προς καθαρισμό επιφάνεια.
Η υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού βλάστησης για λόγους πυροπροστασίας
προκύπτει από την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 ΦΕΚ Β /1346/2012, σύμφωνα με την οποία
στις αρμοδιότητες του Δήμου είναι ο καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και
οικισμών.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από επιχορήγηση του Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας, οι οποίες δύναται να καλύπτουν ενέργειες όπως «εκτέλεση
προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε
περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους»
(ΑΔΑ: 6ΖΜ9465ΧΘ7-8ΡΖ).
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 19.976,40 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από τον Κ.Α. 30.6117.026
«Καθαρισμός και Κλάδεμα Περιαστικών Δασών» Οικονομικού έτους 2020.
Το CPV της εργασίας είναι: 45343100-4, με περιγραφή «Υπηρεσίες πυροπροστασίας».
ΧΩΡΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Α/Α

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΛΗΓΙΑ

2

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

3

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

4

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣΤΑΜΠΑ

5

ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ Τ.Κ. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

240

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι τιμές βάση των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός αναλύονται στον Κανονισμό
Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών της κατηγορίας Έργων Πρασίνου (ΦΕΚ 1746 Β΄/19-052017).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ποσότητες των εργασιών ενδέχεται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις
ανάγκες, κατόπιν υποδείξεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Οι τυχόν αλλαγές όμως δε θα
υπερβαίνουν το συμβατικό ποσόν.
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαμόρφωση - ανανέωση
κόμης ή κοπή μικρών
δένδρων
Διαμόρφωση κόμης
δένδρων ύψους μέχρι 4 m
Κοπή ή/και εκρίζωση
δένδρων ύψους μέχρι 4 m
Βοτάνισμα με
βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό μηχάνημα
πεζού χειριστή
Βοτάνισμα με
βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό μηχάνημα
πεζού χειριστή σε άλση,
πάρκα, πλατείες και
ελεύθερους χώρους
Καθαρισμός χώρου
φυτών
Καθαρισμός χώρου
φυτών σε άλση, πάρκα,
πλατείες και ελεύθερους
χώρους

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

τεμάχιο

600

8,75 €

5.250,00 €

τεμάχιο

210

6,00 €

1.260,00 €

στρέμμα

240

30,00 €

7.200,00 €

στρέμμα

240

10,00 €

2.400,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

16.110,00 €

ΦΠΑ 24%

3.866,40 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

19.976,40 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤ4.1 Διαμόρφωση - ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων
ΣΤ 4.1.1 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των
εργαλείων που απαιτούνται καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθμητικώς: 8,75 €
ΣΤ 4.1.3 Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5354
Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-0401. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των
εργαλείων που απαιτούνται καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθμητικώς: 6,00 €

ΣΤ6.3 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5371
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες
που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το
βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.
ΣΤ6.3.2 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και
ελεύθερους χώρους
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθμητικώς: 30,00 €
ΣΤ8.1 Καθαρισμός χώρου φυτών
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5390
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από τους χώρους
του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 1006-07-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που
απαιτούνται.
ΣΤ8.1.1 Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθμητικώς: 10,00 €
Οι τιμές του τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και
για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. Οι τιμές αυτές αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
περαιωμένων εργασιών και ο ανάδοχος δε δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης. Καμία αξίωση
ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις
μεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, ούτε για τις απαιτήσεις του εργατικού προσωπικού, ούτε για τις τιμές
ημερομισθίων και υλικών.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΥ Β

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, MSc
ΒΑΘΜΟΥ Α

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς όρους βάσει των οποίων, σε συνδυασμό με τους
λοιπούς όρους της σύμβασης, θα γίνουν οι εργασίες καθαρισμών και κλαδεμάτων περιαστικών δασών,
αντιπυρικής περιόδου 2020 στο Δήμο Ρεθύμνης.

Το περιεχόμενο των σχετικών εργασιών για λόγους δασοπονικούς, προστατευτικούς,
αισθητικούς και εν γένει κοινής ωφελείας, έχει ως εξής: α) καθαρισμός της χαμηλής
βλάστησης μεταξύ δένδρων και θάμνων, κάτω από την κόμη δένδρων και θάμνων ή από
επιφάνειες οι οποίες δεν έχουν φυτευτεί και φέρουν ποώδη και φρυγανώδη βλάστηση, β)
περιορισμός θαμνώδους βλάστησης (φυσικά ή τεχνητά εγκατεστημένης), γ) κοπή δένδρων, δ)
κλάδεμα δένδρων και ε) συλλογή και θρυμματισμός όλων των βλαστικών υλικών που θα
προκύψουν, καθώς και τεμαχισμός και απομάκρυνση μεγάλων κλάδων σε χώρους που
επιτρέπεται η διάθεσή τους, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.
Προβλέπεται το βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα και ο καθαρισμός
χώρου από επιφάνειες συνολικού εμβαδού περίπου 240 στρεμμάτων, η διαμόρφωση κόμης
περίπου 600 δένδρων καθώς και η κοπή περίπου 210 δένδρων που δεν είναι υγιή, δεν έχουν
καλή ανάπτυξη και υπάρχει ανάγκη κοπής για λόγους αντιπυρικής προστασίας αποκλειστικά.
Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη μη καταστροφή του κορμού, των ανώτερων βλαστών και
του φυλλώματος των δένδρων και των θάμνων που φύονται στην προς καθαρισμό επιφάνεια.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό με άρτια γνώση της τέχνης και
τη τεχνικής και ανάλογη εμπειρία. Λόγω της φύσης της εργασίας απαιτείται η στελέχωση και συνεχής παρουσία
υπευθύνου επιβλέποντα Γεωτεχνικού (Γεωπόνου ή Δασολόγου) ή τεχνολόγου Γεωπονίας ή Δασοπόνου, με
αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών. Οι επεμβάσεις θα γίνονται σύμφωνα με την
καθοδήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας (Τμήμα Πρασίνου & Αστικού Περιβάλλοντος) του Δήμου Ρεθύμνης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
1. Να αποδείξει την εμπειρία στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.
2. Να διαθέτει και να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του: 1) ασφαλιστήριο αστικής
ευθύνης, 2) Θεωρημένο αντίγραφο Πτυχίου του Υπεύθυνου Επιστήμονα και 3) Υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), στην οποία να δηλώνεται ότι: α)
υπεύθυνος επιστήμονας θα παρακολουθεί τις εργασίες, β) σε περίπτωση που
αποδεδειγμένα προκληθεί σωματική ή υλική βλάβη κατά την εργασία, ο ανάδοχος
αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποκατάσταση και την κάλυψη των ζημιών.

3. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου να
αμείβεται και να ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Οι εργαζόμενοι που θα
χρησιμοποιεί, θα αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει ο φορέας ανάθεσης, σε
περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του
συμβατικού έργου.
4. Ο πάσης φύσεως εξοπλισμός του αναδόχου θα είναι σε άριστη κατάσταση και θα
συντηρείται επαρκώς. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή αδυναμίας εκτέλεσης
της εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση
αντικατάστασή του, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα
εργασιών χωρίς διακοπή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την
επιβλέπουσα υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας
και να ενημερώσει με ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να
προβεί στην επανόρθωσή της.
5. Να τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας, προς τις εντολές και
οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση, ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή
για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. Πριν την έναρξη εργασιών ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας
και ενημέρωσης που είναι απαραίτητη σύμφωνα με τους νόμους. Ο ανάδοχος είναι

ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που
ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών.
6. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 3. ΖΗΜΙΕΣ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι
απαραίτητα για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί, ανάλογα
με το είδος των μέσων που θα χρησιμοποιεί, για την πρόληψη της θερμικής
καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος και για την πρόληψη ζημιών –
ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Το πάσης φύσεως και
ειδικότητας έμμισθο προσωπικό του ανάδοχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών θα φέρει τον εξοπλισμό ασφαλείας και τα μέσα ατομικής προστασίας που
προβλέπονται.
2. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο
και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις
αυτές.
3.

Ο ανάδοχος δε δικαιούται ουδεμία αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε βλάβη
προκληθεί κατά την εκτέλεση της εργασίας, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και για
οποιαδήποτε εν γένει ζημία αυτού ή προς τρίτους οφειλόμενη είτε σε αμέλεια, απρονοησία ή
ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του.

4. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα για την αποτροπή
ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο κατά την εκτέλεση των εργασιών.
5. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα για την αποτροπή
έναρξης πυρκαγιάς από σπινθήρες κινητήρων. Κάθε συνεργείο του αναδόχου θα
είναι εφοδιασμένο με φορητό σύστημα κατάσβεσης, προκειμένου να αντιμετωπίσει
τυχόν περιστατικά αμέσως μετά την έναρξή τους.
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε έναρξη των εργασιών το αργότερο εντός 3 εργάσιμων
ημερών από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών.
2. Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί τις εργασίες καθαρισμού και συλλογής σε χώρους για
τους οποίους ο φορέας ανάθεσης θα τον ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση και έως
μία (1) ημέρα πριν την εκτέλεση των εργασιών.
3. Ο ανάδοχος δύναται να πραγματοποιεί εργασίες και τις μη εργάσιμες ημέρες.
4. Κάθε χώρος θα πιστοποιείται ως καθαρισμένος όταν εμφανίζει εικόνα πλήρους
αποψίλωσης από τη χαμηλή βλάστηση που υπήρχε προ των εργασιών και εφόσον
έχουν συλλεχθεί και απομακρυνθεί τα υπολείμματα των εργασιών. Για το σκοπό
αυτό:
α) Ο φορέας ανάθεσης θα πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους ανά χώρο πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
β) Ο ανάδοχος θα ενημερώνει έγκαιρα την επιβλέπουσα υπηρεσία για την επικείμενη
ολοκλήρωση των εργασιών ανά χώρο εργασίας.
5. Η συλλογή και η απομάκρυνση των υλικών που θα προκύπτουν από τις εργασίες
καθαρισμού θα ολοκληρώνεται αυθημερόν και ανεξάρτητα από το εάν έχουν
ολοκληρωθεί οι εργασίες στο συγκεκριμένο χώρο ή όχι.
6. Η παρακολούθηση των εργασιών (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος) θα γίνεται από
αρμόδιο Υπάλληλο του Τμήματος Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος, ο οποίος
θα πιστοποιεί ότι οι εργασίες έγιναν με τους όρους της σύμβασης και τις
προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της Σύμβασης λόγω του σκοπού εκτέλεσης των εργασιών (πυροπροστασία),
ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαμόρφωση - ανανέωση
κόμης ή κοπή μικρών
δένδρων
Διαμόρφωση κόμης
δένδρων ύψους μέχρι 4 m
Κοπή ή/και εκρίζωση
δένδρων ύψους μέχρι 4 m
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βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό μηχάνημα
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χορτοκοπτικό μηχάνημα
πεζού χειριστή σε άλση,
πάρκα, πλατείες και
ελεύθερους χώρους
Καθαρισμός χώρου
φυτών
Καθαρισμός χώρου
φυτών σε άλση, πάρκα,
πλατείες και ελεύθερους
χώρους

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

τεμάχιο

600

τεμάχιο

210

στρέμμα

240

στρέμμα

240
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Ρέθυμνο / /2020

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

(2)

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(3):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(4)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ημερομηνία:

……….201…
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(3) Αναγράφεται ολογράφως.
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

(2)

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(3):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(4)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

(5)

Ημερομηνία :

……….201…
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(3) Αναγράφεται ολογράφως.
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(5) Η ημερομηνία της Υ/Δ πρέπει να είναι μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

