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ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν εργαςία κλαδζματοσ υψθλϊν δζνδρων που βρίςκονται ςε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και χϊρουσ πραςίνου του Διμου Μυτιλινθσ. 
 
Στόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι: 
 
- το κλάδεμα ψθλϊν δζνδρων (λεφκεσ, ευκάλυπτοι, πεφκα κ.α.) 
- θ κοπι δζνδρων κατόπιν ζγκριςθσ των αρμόδιων υπθρεςιϊν 
 
που βρίςκονται ςε πεηοδρόμια, νθςίδεσ , πάρκα , χϊροι πραςίνου, πλατείεσ, παιδικζσ χαρζσ, γιπεδα, 
δθμοτικά  οικόπεδα , δθμοτικά  κοιμθτιρια και γενικότερα χϊρουσ ευκφνθσ του  Διμου Μυτιλινθσ , κυρίωσ 
για τθν αποφυγι κινδφνων και ηθμιϊν από κραφςεισ κλάδων ι πτϊςεισ δζνδρων ςε πικανά ακραία καιρικά 
φαινόμενα τθσ προςεχοφσ χειμερινισ περιόδου αλλά και γενικότερα για τθν διατιρθςθ των υψθλϊν 
δζνδρων τθσ πόλθσ ςε καλι και αςφαλι κατάςταςθ. 
 
Ειδικότερα οι εργαςίεσ αποςκοποφν ςτθν : 
α) πρόλθψθ και αποφυγι κραφςθσ κλάδων ι/και πτϊςθσ δζνδρων, από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ι 
ολικισ ξιρανςθσ δζνδρων, που εγκυμονεί κινδφνουσ για διερχόμενουσ πολίτεσ, οχιματα, κτίρια κλπ.  
β) ςυντιρθςθ  των δζντρων ςφμφωνα με τουσ δενδροκομικοφσ κανόνεσ και διατιρθςθ  τθσ φυτοχγιεινισ 
τουσ κατάςταςθσ   και  
γ) άρςθ επικινδυνότθτασ  ςε περιπτϊςεισ  εκτάκτων αναγκϊν 
 
Οι παραπάνω εργαςίεσ δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιθκοφν από το προςωπικό του Διμου, κακϊσ τα 
ανυψωτικά οχιματα που διακζτει ο Διμοσ δεν μποροφν να φτάςουν ςε μεγάλο φψοσ μεγαλφτερο των 
δϊδεκα μζτρων και δεν υπάρχει οκατάλλθλοσ υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ ϊςτε να πραγματοποιθκεί με 
αςφάλεια το κλάδεμα των δζνδρων. 
Πι εργαςίεσ  κα πραγματοποιθκοφν  ςε διάφορα ςθμεία του Διμου κυρίωσ το φκινόπωρο και τον χειμϊνα 
που είναι οι πλζον κατάλλθλεσ εποχζσ. Το πρόγραμμα των επεμβάςεων κλαδζματοσ κα κακορίηεται από τθν 
επιβλζπουςα υπθρεςία  (τμιμα Ρραςίνου)  ανάλογα με τισ υπάρχουςεσ ανάγκεσ. 
 
Κωδικόσ Αρχείου Ειδϊν του ΕΡΡ, CPV : 77341000-2  (Κλάδεμα δζνδρων) και 77211400-6 (Υπθρεςίεσ κοπισ 
δζνδρων). 
 
2.  ΔΑΡΑΝΕΣ - ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ            
 
Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν εργαςία κλαδζματοσ υψθλϊν δζντρων προχπολογίηεται ςτο ποςό 20.000,00€ 
πλζον  Φ.Ρ.Α. 17 % 3.400,00€, και κα βαρφνει τον Κ.Α 35.6279.0001 του ζτουσ 2020 ζωσ του ποςοφ 
23.400,00 € για εργαςίεσ που κα πραγματοποιθκοφν ζωσ 31/12/2020  μζχρι τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ . 
H ςχετικι δαπάνθ κα καλυφκεί από ίδιουσ πόρουσ του Διμου. 

Θ εργαςία κα εκτελεςτεί με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚΑϋ147/08/08/2016)  και του 
Ν.3463/2006,των ςχετικϊν ερμθνευτικϊν εγκυκλίων τουσ και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα  κάκε φορά 
νομοκεςία.  
 
 Για τθν ανάκεςθ τθσ εργαςίασ  κα λθφκεί υπόψθ, θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ  
προςφορά, μόνο βάςει τιμισ.  



3.    ΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν  θμερομθνία υπογραφισ τθσ αυτισ  και ζωσ 31/12/2020 ι μζχρι 

εξαντλιςεωσ των   προβλεπομζνων ποςοτιτων εάν αυτι επζλκει πριν τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία λιξθσ 

τθσ ςφμβαςθσ. 

             
 
    Ιανουάριοσ 2020 
 
 

         ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
 
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                   Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ ,  

 ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 
ΣΑΚΚΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
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Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

ΑΡΘΡΟ 1.   ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΡΓΑΙΑ 

Θ εργαςία αφορά : 
 

- το κλάδεμα ψθλϊν δζνδρων (λεφκεσ, ευκάλυπτοι, πεφκα κ.α.) 
- τθν κοπι δζνδρων κατόπιν ζγκριςθσ των αρμόδιων υπθρεςιϊν 

 
που βρίςκονται ςε πεηοδρόμια, νθςίδεσ, πάρκα, χϊροι πραςίνου, πλατείεσ, παιδικζσ χαρζσ, γιπεδα, 
δθμοτικά  οικόπεδα , δθμοτικά  κοιμθτιρια και γενικότερα χϊρουσ ευκφνθσ του  Διμου Μυτιλινθσ , κυρίωσ 
για τθν αποφυγι κινδφνων και ηθμιϊν από κραφςεισ κλάδων ι πτϊςεισ δζνδρων ςε πικανά ακραία καιρικά 
φαινόμενα τθσ προςεχοφσ χειμερινισ περιόδου αλλά και γενικότερα για τθν διατιρθςθ των υψθλϊν 
δζνδρων τθσ πόλθσ ςε καλι και αςφαλι κατάςταςθ. 
 
Ρροτεραιότθτα ςτθν κλάδευςθ των δζντρων ζχουν αυτά που κεωροφνται από τθν υπθρεςία ωσ υψθλισ 
επικινδυνότθτασ, ςφμφωνα πάντα με τισ εκάςτοτε εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, όπωσ κα διαβιβάηονται προσ 
εκτζλεςθ.  
Πλεσ οι εργαςίεσ κλάδευςθσ των δζντρων κα γίνονται κατά τον πιο πρόςφορο κάκε φορά τρόπο. Θ μείωςθ 
του ςυνολικοφ όγκου του δζνδρου κα γίνεται με ταυτόχρονθ διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν του είδουσ, 
χωρίσ να επζλκει καμία φκορά ι βλάβθ τόςο ςτα δζντρα όςο και ςτουσ χϊρουσ κλάδευςθσ. Σε ενάντια 
περίπτωςθ, θ αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ αποκατάςταςθσ των φκορϊν και βλαβϊν ανικει ςτον ανάδοχο. 
Στο αντικείμενο τθσ εργαςίασ ςυμπεριλαμβάνεται  θ μεταφορά όλων των κλαδοτεμαχίων και  ο 
επιφανειακόσ κακαριςμόσ των κλαδεμζνων κλάδων και υπολειμμάτων. 
Ππου από τθν υπθρεςία κρίνεται απαραίτθτο και αναγκαίο, κατϋ εξαίρεςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί 
κλάδευςθ  δζντρου για λόγο ζκτακτθσ ανάγκθσ και δθμόςιασ αςφάλειασ εκτόσ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου 
κλάδευςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 
Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθν αναλυτικι περιγραφι των άρκρων του τιμολογίου τθσ 
μελζτθσ κακϊσ και τθν Ελλθνικι Τεχνικι Ρροδιαγραφι ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-10-06-04-01-09 από ςυνεργείο 
εξειδικευμζνων τεχνιτϊν με τθν χριςθ ανυψωτικοφ καλακοφόρου οχιματοσ. 
 
2.1 Κλάδεμα 
Κατά το κλάδεμα κα αφαιρείται μεγάλο μζροσ των παλαιϊν βλαςτϊν του δζντρου, με ςτόχο τθν ανανζωςθ 
τθσ βλάςτθςθσ και τθν διαμόρφωςθ του ςχιματοσ του δζνδρου. Θ μείωςθ του ςυνολικοφ όγκου του 
δζνδρου κα γίνεται με ταυτόχρονθ διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν του είδουσ.  
Δζνδρα ταχείασ ανάπτυξθσ (ευκάλυπτοι, λεφκεσ κ.α.) κα κλαδεφονται αυςτθρότερα. Αντίκετα το κλάδεμα 
δζνδρωνμε πιο αργι ανάπτυξθ (πεφκα, κυπαρίςςια κ.α.) κα γίνεται με ςτόχο τθν αφαίρεςθ ξερϊν ι 
προςβεβλθμζνων κλάδων και τθν διαμόρφωςθ του ςχιματοσ. Αφαιροφνται βλαςτοί ι κλάδοι, που 
επθρεάηουν αρνθτικά το ιςορροπθμζνο ςχιμα του φυτοφ και κόβονται από τθν βάςθ τουσ οι "ηωθροί" 
κλάδοι, οι οποίοι όταν δεν είναι ςωςτά κατανεμθμζνοι μπορεί να ανατρζψουν τθν ιςορροπία του δζντρου. 
Το κλάδεμα των βραχιόνων και των μεγάλων κλάδων κα γίνεται ςταδιακά με περιςςότερεσ από μια τομζσ. 
Κατά το κλάδεμα οι μεγάλοι κλάδοι - βραχίονεσ δεν κα πζφτουν ανεξζλεγκτα ςτο ζδαφοσ αλλά κα 
κατεβαίνουν δεμζνοι με κατάλλθλα ςχοινιά ι ιμάντεσ. Οι προσ αφαίρεςθ κλάδοι κα κόβονται ςφρριηα ςτθ 
διακλάδωςθ ι το τακοφνι που παραμζνει δε κα είναι πάνω από 5cm. Για τθ δθμιουργία ιςχυροφ και 



ανκεκτικοφ ςε ανζμουσ ςκελετοφ, το δζντρο πρζπει να κλαδευτεί ϊςτε να μείνουν περιοριςμζνοι ανκεκτικοί 
κλάδοι, ςε ςωςτζσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ κατά μικοσ και ακτινωτά, γφρω από τον κεντρικό κορμό. Στισ 
δεντροςτοιχίεσ, οι κφριοι κλάδοι των δζντρων πρζπει να αρχίηουν ςε φψοσ 1,80 ζωσ 2,40 m από τθν 
επιφάνεια του εδάφουσ. Οι πιο χαμθλοί κλάδοι τουσ πρζπει να αφαιροφνται, ϊςτε θ διάβαςθ κάτω από τα 
δζντρα να είναι απρόςκοπτθ και χωρίσ κίνδυνο τραυματιςμοφ. Κατά τθν κλάδευςθ των δζνδρων κα πρζπει 
να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ δυνατι ομοιομορφία, ωσ προσ το φψοσ τθσ δενδροςτοιχίασ 
 
2.2. Τομζσ - μεταχείριςθ πλθγϊν μετά το κλάδεμα. 
Οι τομζσ κα είναι λείεσ και πλάγιεσ ϊςτε να αποφεφγεται θ ςυςςϊρευςθ του νεροφ τθσ βροχισ, που 
κακιςτά τα δζνδρα ευπρόςβλθτα ςε μυκθτολογικζσ προςβολζσ. Οι τομζσ κλαδζματοσ πάνω από 5 εκ. κα 
καλφπτονται με προςτατευτικά υλικά, ϊςτε να αποτρζπεται θ ειςαγωγι φυτοπακογόνων οργανιςμϊν ςτα 
φυτά και να επιταχφνεται θ εποφλωςθ τθσ πλθγισ. Θ εφαρμογι προςτατευτικϊν υλικϊν (πάςτασ) κα γίνεται 
με πινζλο ι με τοπικό ψεκαςμό. Θα πρζπει να αποφεφγονται τυχόν τραυματιςμοί του κορμοφ και των 
εναπομεινάντων τμθμάτων των κλάδων. Τυχόν πλθγζσ, κα πρζπει άμεςα να αποκακίςτανται με ειδικό 
επικαλυπτικό πλθγϊν των δζνδρων. 
 
2.3 Κακαριςμόσ – απολφμανςθ εργαλείων 
Τα μθχανιματα κλάδευςθσ (αλυςοπρίονα κ.α.) κα κακαρίηονται και κα απολυμαίνονται ϊςτε να μθν 
μεταφζρονται φυτοπακογόνα από προςβεβλθμζνα δζνδρα ςε υγιι. 
 
2.4 Χρόνοσ κλαδζματοσ - Ροςότθτεσ 
Το κλάδεμα των δζνδρων κα πρζπει να γίνει τθν κατάλλθλθ εποχι του ζτουσ (φκινόπωρο - χειμϊνασ), 
αποφεφγοντασ τισ περιόδουσ καφςωνα ι παγετοφ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ και τισ οδθγίεσ τθσ 
επιβλζπουςασ υπθρεςίασ. Ππου από τθν υπθρεςία κρίνεται απαραίτθτο και αναγκαίο, κατ' εξαίρεςθ μπορεί 
να πραγματοποιθκεί κλάδεμα δζντρου για λόγουσ ζκτακτθσ ανάγκθσ και δθμόςιασ αςφάλειασ εκτόσ τθσ 
προτεινόμενθσ περιόδου κλάδευςθσ. 
Θ υπθρεςία δεν υποχρεοφται να εξαντλιςει τισ ποςότθτεσ εργαςιϊν που αναφζρονται ςτον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ. 
 
2.5 Απομάκρυνςθ προϊόντων κλάδευςθσ 
Με ευκφνθ του αναδόχου, τα προϊόντα υλοτομίασ ι κλάδευςθσ κα ςυλλζγονται  κα κρυμματίηονται με 
κρυμματιςτι και κα απομακρφνονται άμεςα από τον τόπο των εργαςιϊν και κα απορρίπτονται ςε 
οποιαδιποτε χιλιομετρικι απόςταςθ ςε επιτρεπόμενθ  κζςθ, ϊςτε οι χϊροι που κα εκτελοφνται οι εργαςίεσ 
να διατθροφνται κακαροί μετά το πζραστων εργαςιϊν. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
 

Το ςυνεργείο του αναδόχου κα ςτελεχϊνεται από: 
-  χειριςτι ανυψωτικοφ καλακοφόρου οχιματοσ ο οποίοσ κα διακζτει τθν απαιτοφμενθ άδεια 
-  εξειδικευμζνουσ τεχνίτεσ κλαδεφςεων για τθν εκτζλεςθ των κλαδεμάτων 
-  ανειδίκευτουσ εργάτεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ των προϊόντων κλαδζματοσ 
-  οδθγό φορτθγοφ 

 
ΑΡΘΡΟ 4 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

 
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει: 

-  ανυψωτικό καλακοφόρο μθχάνθμα με ικανότθτα ανφψωςθσ τουλάχιςτον  20μ. το οποίο κα 
διακζτει άδεια μθχανιματοσ ζργου (ΜΕ), εν ενεργεία πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ και όλα τα 
απαραίτθτα ζγγραφα αςφάλειασ και ςυντιρθςθσ του οχιματοσ 

-  φορτθγό με αρπάγθ για τθν ςυλλογι και απομάκρυνςθ των προϊόντων κλαδζματοσ 
-  μθχανιματα κλαδζματοσ (αλυςοπρίονα και ψαλίδια μπορντοφρασ τθλεςκοπικά και μθ κ.α.) και 

                εργαλεία (χειροπρίονα, ςκάλεσ, ςχοινιά / ιμάντεσ πρόςδεςθσ κ.α.) τα οποία κα πρζπει να είναι 
                κατάλλθλα για τθν εργαςία και καλϊσ ςυντθρθμζνα. 

- Θρυμματιςτι κλαδιϊν. 
 



ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ 
 

Ρριν και κατά τθν επζμβαςθ με ευκφνθ του αναδόχου πρζπει να λαμβάνονται τα παρακάτω προλθπτικά 
μζτρα: 

-  Επαρκι ενθμζρωςθ των πολιτϊν με ταινίεσ ςιμανςθσ και ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθν 
 παρζμβαςθ που κα ακολουκιςει, τουλάχιςτον 24 ϊρεσ νωρίτερα 

-  Ζγκαιρθ ενθμζρωςθ με τθν Δ.Ε.Θ. για το προγραμματιςμζνο κλάδεμα των δζντρων που 
 γειτνιάηουν ςε καλϊδια, ζτςι ϊςτε να διακοπεί θ παροχι του ρεφματοσ και να ολοκλθρωκοφν οι 

        εργαςίεσ με αςφάλεια 
-  Ζγκαιρθ ςυνεννόθςθ με το αρμόδιο τμιμα τθσ Τροχαίασ Κινιςεωσ, ςε περίπτωςθ που απαιτείται 

               κακολικι ι μερικι διακοπι τθσ κυκλοφορίασ ςτισ οδοφσ που κα πραγματοποιθκοφν οι εργαςίεσ. 
- Τα ςυνεργεία του αναδόχου που κα εκτελοφν τθν εργαςία κλαδζματοσ δζνδρων, κα πρζπει να 

                είναι εξοπλιςμζνα με τα απαραίτθτα μζςα προςταςίασ τθσ ςωματικισ τουσ ακεραιότθτασ όπωσ 
 π.χ. φόρμεσ, γάντια, μάςκεσ, φωςφορίηοντα γιλζκα, γυαλιά προςταςίασ κ.λ.π. και γενικά κα 
 πρζπει να τθροφνται οι κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ περί πρόλθψθσ εργατικϊν 
 ατυχθμάτων κακϊσ και όλοι οι ιςχφοντεσ κανονιςμοί. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 
Ο Ανάδοχοσ  υποχρεοφται για τθν εφρυκμθ και αςφαλι  εκτζλεςθ των εργαςιϊν κλάδευςθσ :          
 

1. Να ορίςει επιβλζποντα εργαςιϊν 
 

Ο ανάδοχοσ  ζχει τθν υποχρζωςθ να ορίςει επιβλζποντα  για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κλάδευςθσ  ο 

οποίοσ κα είναι Γεωπόνοσ ι Δαςολόγοσ ι Τεχνολόγοσ Γεωπονίασ ι Τεχνολόγοσ Δαςοπονίασ . Τα αντίςτοιχα 

δικαιολογθτικά  κα προςκομιςκοφν  κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και είναι : 

 Αντίγραφο πτυχίου ςπουδϊν (Γεωπόνου ι Δαςολόγου ι ΤΕ Γεωπονίασ ι ΤΕ Δαςοπονίασ) του 

ατόμου που δθλϊκθκε ωσ επιβλζπων των  εργαςιϊν κλαδζματοσ  από μζρουσ του αναδόχου . 

 Ρρόςφατο εγκεκριμζνο πίνακα προςωπικοφ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ , εφόςον ο επιβλζπων 

Γεωπόνοσ ι Δαςολόγοσ ι Τεχνολόγοσ Γεωπονίασ ι Τεχνολόγοσ Δαςοπονίασ είναι υπάλλθλοσ του 

αναδόχου  ι πρόςφατθ κατάςταςθ μιςκοδοςίασ  απαςχολοφμενου προςωπικοφ. 

 
2. Να διακζτει εργαηόμενουσ ςε φψοσ & χειριςτι ανυψωτικοφ μθχανιματοσ . 

 

 Ο εργαηόμενοσ ςε φψοσ  (τουλάχιςτον ζνασ εργαηόμενοσ)  κα πρζπει ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι 
οδθγία 2001-45-ΕΚ Εργασίες σε ύψος  κακϊσ και τα Ρ.Δ. 155/2004, Ρ.Δ.395/1994 και Ρ.Δ.396/1994 
να ζχει εκπαιδευτεί ςε αςφαλι εργαςία ςε φψοσ και ςυγκεκριμζνα ςτθν εκτίμθςθ κινδφνου, ςτα 
μζςα ςυλλογικισ και ατομικισ προςταςίασ από πτϊςθ, ςε τεχνικζσ πρόςβαςθσ και αςφάλιςθσ 
κακϊσ και πιςτοποιθμζνων αγκυρϊςεων, ςτθν χριςθ κάκετων ςχοινιϊν αςφαλείασ, ςεμεκόδουσ 
ςτιριξθσ και ανάβαςθσ και ςτθ χριςθ, τον ζλεγχο και τισ μεκόδουσ ςτιριξθσ και ανάβαςθσ με 
φορθτζσ κλίμακεσ και ςτθν χριςθ ατομικοφ εξοπλιςμοφ προςταςίασ από πτϊςθ ( ΕΝ 353-2, ΕΝ355, 
ΕΝ358, ΕΝ360,ΕΝ 795, κακϊσ και ςτον ζλεγχο ςτατικότθτασ των δζντρων, ςτθν χριςθ ςυνδετϊν 
(ΕΝ362), ςτθν χριςθ του Μονοφ και του Διπλοφ Αναδζτθ με Αποςβεςτιρα Κινθτικισ Ενζργειασ ΕΝ 
354, ΕΝ 355, ΕΝ362, ςτθ Διάςωςθ Εναερίτθ Δζντρων με ςυνοδευόμενθ κακζλκυςθ, με χριςθ του 
παραπάνω εξοπλιςμοφ και Σχοινιοφ ΕΝ 1891Α, Καταβατιρα με Αυτόματο Αναςχετικό Μθχανιςμό 
ΕΝ 12841 C, ΕΝ 341 και Μαχαιριδίου Διάςωςθσ . 
 

 Ο  χειριςτισ του ανυψωτικοφ (καλακοφόρου) οχιματοσ κα πρζπει να διακζτει τθν απαιτοφμενθ 
από τον νόμο άδεια χειριςτι για το ςυγκεκριμζνο μθχάνθμα . 
 

  Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν διακζτει ο ςυμμετζχων το απαραίτθτο προςωπικό, κα πρζπει να 
προςκομίςει  υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των ατόμων που κα ςυνεργαςτεί , όπου κα δθλϊνουν ότι δζχονται να 
ςυνεργαςτοφν μαηί του για τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ . 
 



3. Να διακζτει τα απαιτοφμενα μθχανικά μζςα. 
 

i. Τουλάχιςτον  ζνα   ανυψωτικό (γερανοφόρο) μθχάνθμα φψουσ τουλάχιςτον 20 μζτρων, ανφψωςθσ 
προςϊπων (καλακοφόρο ειδικϊν προδιαγραφϊν όςον αφορά τθν αςφάλεια που προβλζπονται για 
τθν ανφψωςθ εργαηομζνων), τα οποία  πρζπει να είναι κατάλλθλα για εργαςίεσ κλάδευςθσ. Τα 
γερανοφόρα οχιματα  κα πρζπει να διακζτουν  τα μζςα προςταςίασ που προβλζπονται ( ηϊνεσ 
πρόςδεςθσ κ.λ.π. ) για τθν αςφάλεια των κλαδευτϊν και  

ii. Τουλάχιςτον  ζνα φορτθγό για φόρτωςθ και απομάκρυνςθ των προϊόντων κλάδευςθσ. 
iii. Θρυμματιςτι κλαδιϊν 

Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά αυτϊν αναγράφονται ςτθν ςχετικι παράγραφο τθσ Συγγραφισ 
Υποχρεϊςεων τθσ  παροφςασ μελζτθσ. 

 
4. Να επιμελείται για τθν λιψθ μζτρων αςφαλείασ ςτο χϊρο εργαςιϊν . 

 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνά ειδοποιϊντασ τθν αντίςτοιχθ Υπθρεςία (πχ.  ΔΕΘ, ΤΟΧΑΙΑ και 
άλλουσ  φορείσ ) για διακοπι ρεφματοσ ι διακοπι κυκλοφορίασ οχθμάτων πραγματοποιϊντασ όλεσ τισ 
απαιτοφμενεσ από τον νόμο ενζργειεσ,  ςε περίπτωςθ που το κλάδεμα επιβάλει τθν λιψθ του 
ςυγκεκριμζνου μζτρου αςφάλειασ. 
Ζγκαιρα και τουλάχιςτον από τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ κλάδευςθσ, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται από τον 
ανάδοχο τθσ εργαςίασ, θ δυνατότθτα απρόςκοπτθσ και αςφαλοφσ κλάδευςθσ των δζντρων (τοποκζτθςθ 
προειδοποιθτικϊν πινακίδων για τθν απομάκρυνςθ αυτοκινιτων, τοποκζτθςθ ταινιϊν ςιμανςθσ ,κϊνων 
κλπ.) ςτο ςθμείο που κα πραγματοποιθκεί κλάδευςθ . 
Συγκεκριμζνα επιβάλλεται  θ λιψθ μζτρων αςφαλείασ κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ όπωσ :   
 

i. διακοπι κυκλοφορίασ  ςτθ λωρίδα όπου βρίςκεται κοντά το δζντρο  και ζλεγχοσ τθσ κυκλοφορίασ 
για τθν  κίνθςθ οχθμάτων αλλά και  πεηϊν ,κακϊσ  αποτελεί κίνδυνο για τουσ ίδιουσ και τουσ 
εργαηόμενουσ. 

ii.  Θα χρθςιμοποιοφνται ςθματοδότεσ, πινακίδεσ, κϊνοι, φράγματα, ταινίεσ ςιμανςθσ, παρακάμψεισ, 
ρυκμίςεισ κυκλοφορίασ ι άλλεσ τεχνικζσ και όργανα ανάλογα με τισ περιςτάςεισ. Τα φράγματα, 
κϊνοι ι άλλα εξαρτιματα κα τοποκετοφνται ςε κανονικά διαςτιματα ςτθν άμεςθ περιοχι των 
εργαςιϊν και ςε κζςθ τζτοια ϊςτε να δίνουν επαρκι προειδοποίθςθ ςτουσ οδθγοφσ για να 
αποφεφγεται θ ανάγκθ απότομου φρεναρίςματοσ. 

iii.  Εργαςίεσ ι εξοπλιςμόσ που βρίςκονται ςτο δρόμο κα προςτατεφονται με κατάλλθλεσ πινακίδεσ, 
φϊτα, φράγματα,  ρυκμίςεισ κυκλοφορίασ ι άλλουσ τρόπουσ. Ο παραπάνω εξοπλιςμόσ αςφαλείασ 
τοποκετείται πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και κα απομακρφνεται όταν δεν υπάρχει ανάγκθ 
προςταςίασ.   

 
iv. Να διακζτει εργαηόμενουσ ωσ ρυκμιςτζσ κυκλοφορίασ κα απαςχολοφνται ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ :  
i. Πταν απαιτείται να περάςουν αυτοκίνθτα από περιοχζσ που καταλαμβάνονται από οχιματα 

εργαςίασ ι εξοπλιςμοφσ, που φράηουν μερικϊσ ι ολικϊσ το δρόμο. 
ii. Πταν υπάρχει ανάγκθ μονοδρόμθςθσ ςτθν περιοχι εργαςίασ , όπου θ κυκλοφορία είναι μεγάλθ, οι 

ταχφτθτεσ προςζγγιςθσ είναι μεγάλεσ και δεν υπάρχει ςφςτθμα ςθματοδότθςθσ. 
iii. Πταν δεν μπορεί να γίνει ςυντονιςμόσ τθσ κυκλοφορίασ με το υπάρχον ςφςτθμα κυκλοφορίασ, ι 

όταν δεν επαρκεί το υπάρχον ςφςτθμα ςθματοδότθςθσ ι όταν τα οχιματα που απαιτοφνται για τθν 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ  ι οι καταςκευζσ προεξζχουν ςε μία διαςταφρωςθ παρεμποδίηοντασ τθν 
κυκλοφορία. 

iv. Πταν οι εργαηόμενοι ι ο εξοπλιςμόσ καταλαμβάνουν το ρεφμα κυκλοφορίασ ςε οποιαδιποτε κζςθ 
και τα επερχόμενα οχιματα δεν ζχουν επαρκι προειδοποίθςθ. 

v. Σε περιοχζσ μεγάλων ταχυτιτων και όγκου κυκλοφορίασ, όπου απαιτείται προςωρινι προςταςία 
ενόςω όργανα ρφκμιςθσ κυκλοφορίασ επιςκευάηονται ι αφαιροφνται. 

vi. Για προςταςία ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπου άλλα όργανα ρφκμιςθσ κυκλοφορίασ δεν είναι άμεςα 
διακζςιμα. 

Σε κάκε περίπτωςθ που δεν παρζχεται επαρκισ προςταςία ςε εργαηόμενουσ, εξοπλιςμό κακϊσ και ςε 
διερχόμενουσ πεηοφσ ι μθ και κυκλοφορία μζςω των άλλων τρόπων ρφκμιςθσ κυκλοφορίασ. 



 
Κάκε ρυκμιςτισ κυκλοφορίασ κα είναι εφοδιαςμζνοσ και κα χρθςιμοποιεί ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά: 

i. Κατάλλθλθ ζνδυςθ με φωςφορίηουςα ταινία, κράνοσ με φωςφορίηουςα ταινία, μζςο επικοινωνίασ 
με τουσ άλλουσ ρυκμιςτζσ κυκλοφορίασ τθσ ίδιασ ομάδασ, που δεν είναι ορατοί μεταξφ τουσ.  

 Είναι υποχρεωτικι θ ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΕ, που αναφζρεται ςτισ «Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ 
Υγείασ και Αςφάλειασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων» (όπωσ ενςωματϊκθκε ςτθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία με το ΡΔ305/96).  
Σα μζτρα αςφαλείασ που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά  ςυντελοφν ςτθν 
ελαχιςτοποίθςθ του κινδφνου ατυχθμάτων. 
 

ii. Ο εξοπλιςμόσ αςφάλειασ κα αποτελείται από όςα προβλζπονται ςτο ΦΕΚ 2208 τεφχοσ Β’  «Ραροχι 
μζςων ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των OTA αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων 
αυτϊν και μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ»  για εργαςίεσ ΡΑΣΙΝΟΥ. 
Eνδεικτικά αναφζρεται ότι για τθν κατθγορία «Απαςχολοφμενοι ςε εργαςίεσ φψουσ» από το 
παραπάνω Φ.Ε.Κ.  προβλζπεται  εκτόσ των άλλων (ςτολι εργαςίασ -  ςακάκι, παντελόνι ι φόρμα, 
κράνοσ, ωτοαςπίδεσ, γάντια,επιγονατίδεσ, μπότεσ κλπ.), θ παροχι των κάτωκι μζςων :  ολόςωμθ 
εξαρτιςθ, ανακόπτεσ, αποςβεςτιρεσ, ηϊνεσ αςφαλείασ γάντια δερματοπάνινα και κράνθ.   

              Τα παραπάνω είδθ κα ακολουκοφν τισ προδιαγραφζσ του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου Υγιεινισ και 
Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε). Θ επιλογι του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ και θ ςωςτι 
χρθςιμοποίθςι του ελαχιςτοποιεί τον κίνδυνο τραυματιςμοφ του τεχνίτθ κλαδζματοσ.  

iii. Οι εργαηόμενοι που ςυμμετζχουν ζμμεςα ςε χειρωνακτικζσ διαδικαςίεσ εδάφουσ (κακαριςμόσ, 
απομάκρυνςθ κλαδιϊν κ.λπ.), κα πρζπει να βρίςκονται, κατά τθν διάρκεια  τθσ κλάδευςθσ, ςε 
απόςταςθ  πζντε 5 τουλάχιςτον μζτρων από το ςθμείο εκτζλεςθσ εργαςιϊν  προσ αποφυγι πικανοφ 
τραυματιςμοφ τουσ . 

iv. Ρριν αρχίςει οποιαδιποτε εργαςία κλαδζματοσ, ο χειριςτισ του αλυςοπρίονου ι/ και ο επικεφαλισ 
τθσ ομάδασ κλαδζματοσ κα εξετάςουν προςεκτικά τα χαλαρά άκρα, τα χοντρά κομμάτια, ι άλλο 
υπερυψωμζνο υλικό, κα επικεωριςουν τθν περιοχι εκτζλεςθσ αυτϊν και κα εντοπίςουν τυχόν 
εμπόδια.  

v. Ο επικεφαλισ κα κακορίςει τον αρικμό των εργαηομζνων που είναι απαραίτθτοι για τισ διαδικαςίεσ 
αποκοπισ κλάδων και τα κακικοντα εκάςτου.  Οι εργαηόμενοι κα κατανεμθκοφν ςτον χϊρο 
εργαςίασ ανάλογα με τα κακικοντά τουσ και κα οργανωκοφν, ζτςι ϊςτε οι ενζργειεσ του ενόσ 
εργαηομζνου να μθν δθμιουργοφν κινδφνουσ για οποιοδιποτε άλλο εργαηόμενο. Οι εργαηόμενοι 
που πρζπει να επανζλκουν ςτθν περιοχι εργαςίασ δε κα πλθςιάηουν πριν τουσ αντιλθφκεί ο 
χειριςτισ του αλυςοπρίονου.  

vi.  Ο χειριςτισ του αλυςοπρίονου κα είναι δεμζνοσ με ηϊνθ από ζνα ι δφο ςτακερά ςθμεία. Θ ηϊνθ 
κα πρζπει να αποςυνδζεται εφκολα για τθν γριγορθ απομάκρυνςθ του ςε περίπτωςθ κινδφνου.  
Μόλισ ολοκλθρωκεί θ πίςω τομι, ο χειριςτισ κα μετακινείται αμζςωσ ςε αςφαλι απόςταςθ μακριά 
από το δζντρο ι τον κορμό, μζςω τθσ προγραμματιςμζνθσ διαδρομισ.   

vii. Ρριν τθν αναρρίχθςθ αν και όποτε απαιτείται  κα γίνει οπτικι αξιολόγθςθ του κινδφνου. Θα 
εξετάηεται εάν τα κλαδιά του δζνδρου μποροφν να ςυγκρατιςουν τον εργαηόμενο. Θα εξετάηεται 
εάν ςτθ ηϊνθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν διζρχονται θλεκτροφόρα καλϊδια και ανάλογα κα 
ςχεδιάηεται το κλάδεμα ζτςι ϊςτε οφτε ο εργαηόμενοσ, οφτε τα εργαλεία κλαδζματοσ αλλά οφτε τα 
κομμζνα κλαδιά να ζρχονται ςε επαφι με τα καλϊδια.  Πταν υπάρχει κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ κα 
χρθςιμοποιοφνται εργαλεία χειρόσ με μόνωςθ. 
 
Μζτρα κατά τθ χριςθ ανυψωτικϊν μθχανθμάτων. 
 

 Το ανυψωτικό μθχάνθμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να ανυψϊςει τον τεχνίτθ ςτθν κζςθ εργαςίασ ςτο 
δζντρο. 

i. Ο  χειριςτισ του ανυψωτικοφ (καλακοφόρου) οχιματοσ κα πρζπει να διακζτει τθν 
απαιτοφμενθ από τον νόμο άδεια χειριςτι για το ςυγκεκριμζνο μθχάνθμα  . 

ii. Ο χειριςτισ του ανυψωτικοφ μθχανιματοσ και ο επικεφαλισ τθσ ομάδασ εργαςίασ κα εξετάηουν και 
κα αποφαςίηουν από κοινοφ τθν όλθ διαδικαςία κίνθςθσ του μθχανιματοσ για τθν αςφαλι 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  



iii. Ο χειριςτισ του οχιματοσ είναι υπεφκυνοσ για το αςφαλζσ ςτιςιμο του ανυψωτικοφ 
(καλακοφόρου). Το καλακοφόρο κα ςτθρίηεται ςε ςτακερι επιφάνεια και κα διατθρείται ςε κζςθ 
οριηόντια με τθ βοικεια πελμάτων ςτακεροποίθςθσ. Εφιςτάται θ προςοχι ςτθν μθ υπερφόρτωςθ 
του βραχίονα ανφψωςθσ του μθχανιματοσ. 

iv.  Πλοι οι εργαηόμενοι κα είναι εφοδιαςμζνοι με κράνοσ, προςτατευτικά υποδιματα και φόρμα 
εργαςίασ ,γάντια , ιμάντεσ ςυγκράτθςθσ, κ.α . Το προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 
εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν πρζπει να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο, ειδικευμζνο και πεπειραμζνο.    
Ο εντολζασ  ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθν άμεςθ απομάκρυνςθ κάκε τεχνίτθ κ.λπ. εφόςον αυτόσ 
προφανϊσ δεν κατζχει τα απαιτοφμενα κατά τθν επιςτιμθ και τθν πείρα προςόντα για κανονικι 
εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που ανζλαβε.                                                                                                                    
Ο ζλεγχοσ που αςκείται από τον εντολζα ςτο προςωπικό του αναδόχου, ςκοπό ζχει τθ διαςφάλιςθ 
τθσ τζλειασ και με ομαλό τρόπο αποπεράτωςθσ των υπθρεςιϊν και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα 
ερμθνευκεί ότι κακιςτά ςυμμζτοχο τον εντολζα ςτισ οποιεςδιποτε παραβάςεισ του προςωπικοφ 
και τισ εν γζνει κακζσ ςυνζπειεσ λόγω ακαταλλθλότθτασ.  

 
5.  Προλθπτικά μζτρα αςφαλείασ – ατυχιματα–ηθμιζσ – αςφαλίςεισ :  

i. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίηει για τθ ςιμανςθ, τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ και τθσ κακαριότθτασ 
ςτο χϊρο του για τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ εκάςτοτε αςτυνομικζσ, υγειονομικζσ διατάξεισ, τουσ 
εργατικοφσ νόμουσ, τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ, τισ κοινωνικζσ αςφαλίςεισ κ.λπ.  

ii. Ο ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα προφφλαξθσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ 
των εργαλείων, μθχανθμάτων και μεταφορικϊν μζςων κακϊσ και αςφάλειασ του εν γζνει 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των επιβλεπόντων και παντόσ τρίτου ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
νόμουσ και διατάξεισ, υπζχων μονομερϊσ κάκε ευκφνθ για οποιαδιποτε ςυνζπεια από τθν μθ καλι 
εφαρμογι τουσ. 

Θ ςχετικι νομοκεςία περί ςυνκθκϊν αςφάλειασ ςτθν εργαςία αφορά τουλάχιςτον ςτα:   Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 
177 Α’), Ρ.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α’), Ρ.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α’), Ρ.Δ.395/94 (ΦΕΚ 220 Α’ – Δ. Σφ. ΦΕΚ 6 Α’), 
Ρ.Δ. 88/99 (ΦΕΚ 94 Α’), ΟΔ. 2009/104/ΕΚ, Κ.Υ.Α. 4373/1205/93 (ΦΕΚ 187 Β’), Ρ.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α’ – Δ. 
Σφ. ΦΕΚ 6 Α’), Ρ.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67 Α’), Ρ.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34 Α’), Ρ.Δ. 176/05 (ΦΕΚ 227 Α’), Ρ.Δ.149/06 (ΦΕΚ 
159 Α’), Ρ.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221 Α’ – Δ. Σφ. ΦΕΚ 6 Α’), Εγκ. Υπ. Εργαςίασ 10406/12-06-2012, Κ.Υ.Α. 
15085/593/03 (ΦΕΚ 1186 Β’), Ρ.Δ. 31/26-1/5-2-1990 (ΦΕΚ 11 Α’), Ν.2696/99 (ΦΕΚ 57 Α’), Ρ.Δ. 22/29-12-33 & 
Ρ.Δ. 17/12-1-78 (ΦΕΚ 3 Α’) και ΡΥ. ΔΙΑΤ.4/2012/12 (ΦΕΚ 1346 Β’) και ΦΕΚ 2208 τεφχοσ Β’  «Ραροχι μζςων 
ατομικισ προςταςίασ ςε υπαλλιλουσ των OTA αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν προςϊπων αυτϊν και 
μζτρα προλθπτικισ ιατρικισ» (εργαςίεσ Ρραςίνου).   
Ενδεικτικά των ελάχιςτων απαιτοφμενων μζτρων Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία (και των Μζςων 
Ατομικισ Ρροςταςίασ) κεωροφνται όςα αναφζρονται ςτισ «Τεχνικζσ Οδθγίεσ Κλαδεμάτων ι Κοπισ 
Δζντρων» τθσ ΔΕΘ - ΔΕΔΔΘΕ. 
 
 6.  Σιρθςθ θμερολογίου εργαςιϊν. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί θμερολόγιο εργαςιϊν, υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο του 
ςυνεργείου, όπου κα αναγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, για κάκε θμζρα 
εργαςίασ οι εργαςίεσ που ζγιναν, οι ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ εργαςιϊν κατά τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, θ 
κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, το είδοσ και θ ποςότθτα των 
εργαλείων –μθχανθμάτων  που τυχόν χρθςιμοποίθςε, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται 
με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τυχόν παρατθριςεισ του υπεφκυνου του ςυνεργείου. Το θμερολόγιο 
ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν 
τιρθςθ των όρων αυτισ. Το θμερολόγιο φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν 
είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθν ζδρα  του Τμιματοσ Ρραςίνου & Ρερ/ντοσ  ( οδόσ όηασ 
Ιμβριϊτθ και 34Θ Οδόσ  - Ελλθνικό   εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 
 
7.   Κάλυψθ ζκτακτων καταςτάςεων .  
Εφόςον απαιτείται και ηθτθκεί λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του αντικειμζνου των υπθρεςιϊν και κάλυψθ 
ζκτακτων καταςτάςεων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εργαςτεί ακόμα και υπερωριακά, κατά τισ Κυριακζσ και 
Εορτζσ ι απογευματινζσ ϊρεσ, εφόςον διαταχκεί γι' αυτό με ζγγραφο από τθν υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ 
αυτι καμία αξίωςθ του αναδόχου για πρόςκετθ αποηθμίωςθ δεν κα γίνει δεκτι. 



8.  Σεχνικζσ δυνατότθτεσ, ικανότθτεσ, εξοπλιςμόσ.   

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει  για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ τα απαιτοφμενα παντόσ είδουσ 
μθχανιματα, εργαλεία και μεταφορικά μζςα. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκι εργατικά χζρια 
και μθχανικά μζςα και να εφαρμόςει υπερωρίεσ, νυχτερινά ςυνεργεία, και εργαςία ςε εξαιρζςιμεσ θμζρεσ, 
αν τοφτο απαιτείται, χωρίσ να δικαιοφται ουδεμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ. Θ υπθρεςία δφναται ανά πάςα 
ςτιγμι να απαιτιςει από τον ανάδοχο να αυξιςει τον αρικμό των ςυνεργείων, αν κρίνει ότι θ εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν δεν είναι ικανοποιθτικι. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται με τισ 
υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ και τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ  ι τισ 
εντολζσ που δίνονται από τθν υπθρεςία είναι δυνατόν να τεκοφν ςε εφαρμογι οι διατάξεισ  περί 
εκπτϊςεωσ αναδόχων. 
 
9.   Ευκφνεσ αναδόχου. 
Σε περίπτωςθ παράβαςθσ ι ατυχιματοσ:  

i. ο ανάδοχοσ είναι μόνοσ υπεφκυνοσ αςτικά και ποινικά για ηθμιζσ και ατυχιματα είτε ςτο 
προςωπικό του είτε ςτισ καταςκευζσ, είτε ςτον εντολζα, είτε ςε τρίτουσ, λόγω παράβαςθσ ι 
παράλειψθσ κατά τθν εφαρμογι των αναφερόμενων ςτθν παροφςα.  

ii. Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπόχρεοσ για τθν τυχόν καταβολι αποηθμίωςθσ και ζχει κάκε 
αςτικι ι ποινικι ευκφνθ από όπου και αν προκφπτει από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ακόμθ και αν 
αυτό δεν οφείλεται ςτθν υπαιτιότθτα ι παράλειψθ του αλλά ςε τυχαίο γεγονόσ. Σε καμία 
περίπτωςθ δεν μπορεί να επιβαρυνκεί ο εργοδότθσ με αποηθμιϊςεισ ατυχθμάτων του προςωπικοφ 
του αναδόχου κακϊσ με αποηθμιϊςεισ για ηθμίεσ που προκαλοφνται από το προςωπικό του 
αναδόχου και από τα μεταφορικά μζςα ςε ξζνθ ιδιοκτθςία και ςε ζργα του δθμοςίου, Διμων και 
Κοινοτιτων και γενικά ςε κάκε φφςεωσ κοινωφελι ζργα. 

iii. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ οποιονδιποτε άλλων ζργων ι 
εργαςιϊν φορζα του δθμοςίου Τομζα, που είναι δυνατό να επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ τθσ 
εργολαβίασ του, να προςτατεφει τουσ χϊρουσ εργαςίασ του, να αποκακιςτά ι να ςυμβάλλει ςτθν 
άμεςθ αποκατάςταςθ των τυχόν βλαβϊν ι διακοπϊν. 

 
Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί πλιρεσ θμερολόγιο εργαςιϊν όπου κα αναφζρονται οι εργαςίεσ 
που εκτελζςτθκαν κακθμερινά (είδοσ – ποςότθτα - κζςθ) κακϊσ και το απαςχολοφμενο προςωπικό. 
 

 

  
           Ιανουάριοσ 2020 
  ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ ,     
 ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 
 
ΣΑΚΚΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ             ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                   ΕΓΑΣΙΑ : ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΘΛΩΝ ΔΕΝΤΩΝ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                             ΔΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΑΣΙΝΟΥ  
Α .ΜΕΛΕΤΘΣ  25/2020                                                   ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :    20.000,00€  

                 ΡΙΣΤΩΣΘ                       :   23.400,00€ 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ . 

 

   Οι τιμζσ μονάδοσ προκφπτουν από το ΦΕΚ Βϋ 1746/19/5/2017  «Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων 
Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων». 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο :    ΑΝΑΝΕΩΣΘ ΚΟΜΘΣ Θ ΚΟΡΘ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΝΔΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΡΟ 12 ΜΕΤΑ  ΕΩΣ 16 ΜΕΤΑ  ΣΕ 
ΡΛΑΤΕΙΕΣ ΡΑΚΑ ΚΛΡ.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Θ εργαςία κλαδζματοσ  ι κοπισ  δζντρου, με φψοσ από 12 μζτρα μζχρι 16 μζτρα, ςε πλατείεσ – πάρκα και 
περιλαμβάνει τθ δαπάνθ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ που κα εργαςτεί, των μθχανθμάτων και των 
εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν, τθν επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και τθ δαπάνθ για τθν απομάκρυνςθ 
των προϊόντων κοπισ και τθν απόρριψι τουσ ςε οποιαδιποτε χιλιομετρικι απόςταςθ που επιτρζπουν οι 
αρμόδιεσ αρχζσ. 
Τιμι εφαρμογισ  /τεμ: 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά)  :  100,00  
             (Ολογράφωσ)  : Εκατό  ευρϊ  
 

 
ΑΡΘΡΟ 2Ο :   ΑΝΑΝΕΩΣΘ ΚΟΜΘΣ Θ ΚΟΡΘ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΝΔΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΡΟ 12 ΜΕΤΑ  ΕΩΣ 16 ΜΕΤΑ  ΣΕ 
ΝΘΣΙΔΕΣ, ΕΕΙΣΜΑΤΑ ΚΛΡ 
 
Θ εργαςία κλαδζματοσ  ι κοπισ  δζντρου , με φψοσ από 12μζτρα μζχρι 16μζτρα ςε νθςίδεσ - ερείςματα, 
περιλαμβάνει τθ δαπάνθ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ που κα εργαςτεί, των μθχανθμάτων και των 
εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν, τθν επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και τθ δαπάνθ για τθν απομάκρυνςθ 
των προϊόντων κοπισ και τθν απόρριψι τουσ ςε οποιαδιποτε χιλιομετρικι απόςταςθ που επιτρζπεται. 
Τιμι εφαρμογισ  /τεμ: 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά)  :  140,00  
             (Ολογράφωσ)  : εκατό ςαράντα ευρϊ  
 

  
ΑΡΘΡΟ 3Ο :   ΑΝΑΝΕΩΣΘ ΚΟΜΘΣ Θ ΚΟΡΘ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΝΔΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΡΟ 16 ΜΕΤΑ  ΕΩΣ 20 ΜΕΤΑ  ΣΕ 
ΡΛΑΤΕΙΕΣ ΡΑΚΑ ΚΛΡ. 

 
Θ εργαςία κλαδζματοσ  ι κοπισ  δζντρου, με φψοσ από 16 μζτρα μζχρι 20 μζτρα πλατείεσ – πάρκα, 
περιλαμβάνει τθ δαπάνθ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ που κα εργαςτεί, των μθχανθμάτων και των 
εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν, τθν επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και τθ δαπάνθ για τθν απομάκρυνςθ 
των προϊόντων κοπισ και τθν απόρριψι τουσ ςε οποιαδιποτε χιλιομετρικι απόςταςθ που επιτρζπεται. 
Τιμι εφαρμογισ  /τεμ: 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά)  :   150  
             (Ολογράφωσ)  : εκατόν πενιντα  ευρϊ  

 



ΑΡΘΡΟ 4Ο :    ΑΝΑΝΕΩΣΘ ΚΟΜΘΣ Θ ΚΟΡΘ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΝΔΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΡΟ 16 ΜΕΤΑ  ΕΩΣ 20 ΜΕΤΑ  ΣΕ 
ΝΘΣΙΔΕΣ, ΕΕΙΣΜΑΤΑ ΚΛΡ. 

 
Θ εργαςία κλαδζματοσ  ι κοπισ  δζντρου, με φψοσ από 16 μζτρα μζχρι 20 μζτρα , ςε νθςίδεσ - ερείςματα 
περιλαμβάνει τθ δαπάνθ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ που κα εργαςτεί, των μθχανθμάτων και των 
εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν, τθν επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και τθ δαπάνθ για τθν απομάκρυνςθ 
των προϊόντων κοπισ και τθν απόρριψι τουσ ςε οποιαδιποτε χιλιομετρικι απόςταςθ που επιτρζπεται 
Τιμι εφαρμογισ  /τεμ: 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά)  :   225,00  
             (Ολογράφωσ)  : Διακόςια είκοςι πζντε  ευρϊ  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο :    ΑΝΑΝΕΩΣΘ ΚΟΜΘΣ Θ ΚΟΡΘ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΝΔΟΥ ΥΨΟΥΣ >20 ΜΕΤΑ   ΣΕ ΡΛΑΤΕΙΕΣ ΡΑΚΑ 
ΚΛΡ. 
 
Θ εργαςία κλαδζματοσ  ι κοπισ  δζντρου, με φψοσ μεγαλφτερο από 20 μζτρα ςε πλατείεσ – πάρκα, 
περιλαμβάνει τθ δαπάνθ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ που κα εργαςτεί, των μθχανθμάτων και των 
εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν, τθν επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και τθ δαπάνθ για τθν απομάκρυνςθ 
των προϊόντων κοπισ και τθν απόρριψι τουσ ςε οποιαδιποτε χιλιομετρικι απόςταςθ που επιτρζπεται 
Τιμι εφαρμογισ  /τεμ: 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά)  :   250,00  
             (Ολογράφωσ)  : Διακόςια πενιντα  ευρϊ  

 
ΑΡΘΡΟ 6Ο :    ΑΝΑΝΕΩΣΘ ΚΟΜΘΣ Θ ΚΟΡΘ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΝΔΟΥ ΥΨΟΥΣ >20 ΜΕΤΑ  ΣΕ ΝΘΣΙΔΕΣ, ΕΕΙΣΜΑΤΑ 
ΚΛΡ. 
 
Θ εργαςία κλαδζματοσ  ι κοπισ  δζντρου, με φψοσ με φψοσ μεγαλφτερο από 20 μζτρα ςε νθςίδεσ - 
ερείςματα, περιλαμβάνει τθ δαπάνθ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ που κα εργαςτεί, των μθχανθμάτων 
και των εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν, τθν επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και τθ δαπάνθ για τθν 
απομάκρυνςθ των προϊόντων κοπισ και τθν απόρριψι τουσ ςε οποιαδιποτε χιλιομετρικι απόςταςθ που 
επιτρζπεται 
Τιμι εφαρμογισ  /τεμ: 
ΕΤΡΩ (Αρικμθτικά)  :   325,00  
      (Ολογράφωσ)  : Σριακόςια είκοςι πζντε  ευρϊ  

 
 

 Ιανουάριοσ 2020 
 

                              
ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ ,     

 ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 
 
ΣΑΚΚΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ             ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
 
 

 
 

 

 



ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                   ΕΓΑΣΙΑ : ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΘΛΩΝ ΔΕΝΤΩΝ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                             ΔΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΑΣΙΝΟΥ  
Α .ΜΕΛΕΤΘΣ  25/2020                                                   ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :    20.000,00€  

                        ΡΙΣΤΩΣΘ                      :   23.400,00€ 
   

         
           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
 
 

Α/Α ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΩΝ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
€ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(ΔΕΝΔΑ ΤΜΧ)  

ΣΥΝΟΛΟ € 

1 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλου δζνδρου φψουσ  
από 12 μζτρα  ζωσ 16 μζτρα  ςε πλατείεσ πάρκα κλπ. 

100 11 1.100,00 

2 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλου δζνδρου φψουσ 
από 12 μζτρα  ζωσ 16 μζτρα  ςε νθςίδεσ, ερείςματα κλπ. 

140 10 1.400,00 

3 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλου δζνδρου φψουσ  
από 16 μζτρα  ζωσ 20 μζτρα  ςε πλατείεσ πάρκα κλπ. 

150 10 1.500,00 

4 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλου δζνδρου φψουσ 
από 16 μζτρα  ζωσ 20 μζτρα  ςε νθςίδεσ, ερείςματα κλπ. 

225 20 4.500,00 

5 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλου δζνδρου φψουσ  
>20 μζτρα   ςε πλατείεσ πάρκα κλπ. 

250 20 5.000,00 

6 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλου δζνδρου φψουσ 
>20 μζτρα  ςε νθςίδεσ, ερείςματα κλπ. 

325 20 6.500,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ 20.000,00 

     
   
   Ιανουάριοσ 2020 
 
 

                                                                                                                   
 ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
 
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                  Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ ,  

    ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 
ΣΑΚΚΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ              ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Φ.Ρ.Α. 3.400,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 23.400,00 



ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                   ΕΓΑΣΙΑ : ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΘΛΩΝ ΔΕΝΤΩΝ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                             ΔΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΑΣΙΝΟΥ  
Α .ΜΕΛΕΤΘΣ  25/2020                                                 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :    20.000,00€  

                        ΡΙΣΤΩΣΘ                  :   23.400,00€ 
 

Σ Υ Γ Γ  Α Φ Θ    Υ Ρ Ο Χ  Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ 
 

Θ παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων αφορά ςτθν εργαςία κλαδζματοσ υψθλϊν δζνδρων που βρίςκονται 
ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και χϊρουσ πραςίνου του Διμου Μυτιλινθσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 

Θ εργαςία κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 
 

- Ν.4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
-  ΡΔ 80/2016 Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ 
- Ν.3463/2006/τ. Α’/114 – «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων» 
-  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ − Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ. 
-  Ν.4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων & Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων». 
Θ ςχετικι πίςτωςθ λαμβάνεται από τον προχπολογιςμό του Διμου οικ. ζτουσ 2020 και βαρφνει τον Κ.Α. 
35.6279.01. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  ΣΕΤΧΗ 
 

Τα τεφχθ τθσ μελζτθσ είναι: 
 
1. Τεχνικι ζκκεςθ 
2. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
3. Τιμολόγιο μελζτθσ 
4. Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 
5. Συγγραφι υποχρεϊςεων 
6. Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ 
  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
  
Ο προχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ χωρίσ το Φ.Ρ.Α. είναι 20.000,00€. Θ εργαςία κα χρθματοδοτθκεί από 
ιδίουσ πόρουσ του Διμου  Μυτιλινθσ  του οικονομικοφ ζτουσ 2020 (Κ.Α.35.6279.001) και οι πλθρωμζσ του 
αναδόχου κα υπόκεινται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 4412/2016 
και τισ ιςχφουςεσ εγκυκλίουσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και όςα ιςχφουν από τισ διατάξεισ "περί 
οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των διμων και κοινοτιτων" τον χρόνο  τθσ εργαςίασ. 

 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 5ο   ΜΕΛΕΣΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 

Θ ζννοια τθσ προςφοράσ του αναδόχου αποτελεί αποδοχι των όρων διακιρυξθσ και βεβαίωςθ ότι αυτόσ 
ζλαβε υπόψθ τισ γενικζσ και ειδικζσ ςυνκικεσ των εργαςιϊν , δθλαδι τθν κζςθ των δζνδρων που κα 
κλαδευτοφν, τισ απαιτοφμενεσ με κάκε μζςο μεταφορζσ, τθ διάκεςθ, διακίνθςθ και εναποκικευςθ των 
υλικϊν, τθν κατάςταςθ των χϊρων γενικά, τθν ανάγκθ καταςκευισ οδϊν προςπελάςεωσ, τθν ευχζρεια 
εξεφρεςθσ εργατικϊν χεριϊν, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, και οποιεςδιποτε άλλεσ τοπικζσ, ειδικζσ και γενικζσ 
ςυνκικεσ, τα ηθτιματα που μπορεί  να προκφψουν και κατά οποιονδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν 
το κόςτοσ των εργαςιϊν και ότι οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ προσ τθν οποία ςε 
κάκε περίπτωςθ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί ο ανάδοχοσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 
 

Θ διάρκεια ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2020.  
Κατά τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ δε δικαιοφται αποηθμίωςθ για το ανεκτζλεςτο ποςό τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ, από υπαιτιότθτα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινικι 
ριτρα, ςφμφωνα με το άρ. 218 του Ν. 4412/2016. Μετά τθν υπζρβαςθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ, ο 
εργοδότθσ, μπορεί να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ και για 
άλλεσ αιτίεσ όπωσ αναφζρονται ςτθν παρ. 1γ του άρ. 203 του Ν. 4412/2016 και αναλφονται ςτο άρ. 23 του 
παρόντοσ. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι κα κατακζςουν προςφορά με ςυμπλιρωςθ τιμισ ςτο ειδικό ζντυπο οικονομικισ 
προςφοράσ τθσ υπθρεςίασ. Θ τιμι κα δίνεται,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  τθσ παρ. 5 του άρ. 95 του Ν. 
4412/2016. Στθν  τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 
Δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

 
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 

 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ δεν απαιτείται, ςφμφωνα με το άρ. 72α του Ν. 4412/2016. 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δεν απαιτείται ςφμφωνα με το αρ.72β του Ν.4412/2016 
 

ΆΡΘΡΟ 9ο ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ – ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 
 

Ο Διμοσ Μυτιλινθσ  μπορεί να προςφφγει ςτθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, επειδι θ 
προχπολογιηόμενθ αξία τθσ εργαςίασ είναι κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000,00 €) ευρϊ 
(άρ.118 Ν.4412/2016). 
Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ 
(χαμθλότερθ τιμι). Σε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν, ο Διμοσ Μυτιλινθσ κα επιλζξει τον ανάδοχο με 
κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλλαν ιςότιμεσ προςφορζσ, ςφμφωνα με άρ. 90 του 
Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 10° : ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ . 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα κακϊσ και ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων που είναι εγκατεςτθμζνα και λειτουργοφν νόμιμα ςε: α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) ςε κράτοσ-
μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει 
τθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων (ΣΔΣ), ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν άνω 
περίπτωςθ γϋ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι 



δραςτθριότθτα με αντικείμενο τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ πραςίνου. 
Επιπλζον, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο για τθν άςκθςθ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
 
Ο ςυμμετζχων, προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, υποχρεοφται να κατακζςει   μαηί 
με τθν οικονομικι προςφορά του τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 
 
1. Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι δεν ςυνδράμουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παρ.1 του άρκρου 73 (αντί  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου) . Θ υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: 
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και 
όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
 
2. Φορολογικι ενθμερότθτα  (ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ) 
 
3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 73 π.2 του Ν.4412/16) (ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ προςφοράσ). 
 
4.Υπεφκυνθ διλωςθ αποδοχισ των όρων τθσ μελζτθσ ςτθν οποία κα αναφζρεται επιπλζον ότι «διακζτω και 
κα προςκομίςω τα επιπλζον απαιτοφμενα δικαιολογθτικά  που απαιτοφνται και αναφζρονται ςτο άρκρο 12 
τθσ μελζτθσ»  
 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ,  ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΨΩΣΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

 
Α). ΓΕΝΙΚΑ 
1. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ (εάν ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του) (άρκρο 93 του Ν.4412/2016) (να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ). 
 
2. Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο με το οποίο κα αποδεικνφεται το ςχετικό επάγγελμα για το 
οποίο προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτο Διμο.  
 
3. Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016 περί περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ. 
 
4.Υπεφκυνθ διλωςθ ότι το προςωπικό που απαςχολεί ζχει τθν απαιτοφμενθ εμπειρία για τθν εκτζλεςθ των 
προβλεπόμενων εργαςιϊν, ότι κα διακζςει ςτο προςωπικό που απαςχολεί όλα τα προβλεπόμενα από τθν 
νομοκεςία μζςα ατομικισ προςταςίασ και ότι τουλάχιςτον ζνα  άτομο από το προςωπικό  του, ζχει 
εκπαιδευτεί και ζχει εμπειρία ςε εργαςία ςε φψοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 
 
5.  Αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ςε τρίτουσ. 
 
6. Άδεια ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων αποβλιτων.  
 
7. Αντίγραφο πτυχίου ςπουδϊν (Γεωπόνου ι Δαςολόγου ι ΤΕ Γεωπονίασ ι ΤΕ Δαςοπονίασ) του ατόμου που 
δθλϊκθκε ωσ επιβλζπων των εργαςιϊν κλαδζματοσ από μζρουσ του αναδόχου  ςυνοδευόμενο από  
πρόςφατο εγκεκριμζνο πίνακα προςωπικοφ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ , εφόςον ο επιβλζπων Γεωπόνοσ 
ι Δαςολόγοσ ι Τεχνολόγοσ Γεωπονίασ ι Τεχνολόγοσ  Δαςοπονίασ είναι υπάλλθλοσ του αναδόχου ι 
πρόςφατθ κατάςταςθ μιςκοδοςίασ απαςχολοφμενου προςωπικοφ. 
 



Β)  ΓΙΑ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ (απαιτοφμενα δικαιολογθτικά). 
 
Για το ανυψωτικό μθχάνθμα ανφψωςθσ προςϊπων (καλακοφόρο), κατάλλθλο για εργαςίεσ 
κλάδευςθσ: 
• Εν ενεργεία πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ του οχιματοσ, ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία ( ΥΑ 
15085/593/ΦΕΚ 1186/ Β/ 25-08-2003). 
• Αντίγραφο τθσ άδειασ Μθχανιματοσ καλακοφόρου ( ΜΕ )φψουσ τουλάχιςτον 20 μζτρων. 
• Αντίγραφο αςφαλιςτθρίου του μθχανιματοσ. 
• βεβαίωςθ καταβολισ τελϊν χριςθσ μθχανιματοσ (Μ.Ε) & 
• Αντίγραφο Κ.Τ.Ε.Ο. 

 Άδεια  χειριςτι  του ανυψωτικοφ (καλακοφόρου) οχιματοσ 
 
Για το φορτθγό για φόρτωςθ και απομάκρυνςθ των προϊόντων κλάδευςθσ: 
• Αντίγραφο αςφαλιςτθρίου του οχιματοσ . 
• Αντίγραφο άδειασ κυκλοφορίασ . 
• Αποδεικτικό πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ. 
• Αντίγραφο Κ.Τ.Ε.Ο. 
 
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν διακζτει ο ςυμμετζχων το απαραίτθτο προςωπικό, κα πρζπει να 
προςκομίςει υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των ατόμων που κα ςυνεργαςτεί, όπου κα δθλϊνουν ότι δζχονται να 
ςυνεργαςτοφν μαηί του για τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 

Για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει ικανό αρικμό προςωπικοφ 
το οποίο κα είναι υποχρεωτικά αςφαλιςμζνο ςτον οικείο αςφαλιςτικό τουσ φορζα.  
Οι εργαηόμενοι που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον ανάδοχο, κα πρζπει να είναι ικανοί για τθν εργαςία αυτι 
και να ζχουν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ι να καλφπτονται με διλωςθ του αναδόχου περί κτιςεωσ 
εμπειρίασ για το αντικείμενο αυτό (τεχνίτθσ ειδικευμζνοσ). Επίςθσ πρζπει να κατανοοφν τισ ςυνζπειεσ που 
ζχουν οι ενζργειζσ τουσ ςτουσ ίδιουσ και ςτουσ άλλουσ ανκρϊπουσ ςτα ηϊα και ςτο περιβάλλον.  
Ο αρικμόσ του αναγκαίου προςωπικοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να είναι ανάλογοσ προσ 
τθν ςθμαντικότθτα του ζργου, τον όγκο των εργαςιϊν, τα χρονικά όρια εκτελζςεωσ τθσ εργαςίασ, τισ 
ςυνκικεσ εργαςίασ και τον τόπο εκτελζςεωσ. Θ επιβλζπουςα αρχι δικαιοφται να διατάςςει τθν ενίςχυςθ 
των ςυνεργείων του αναδόχου εάν κρίνει τοφτο απαραίτθτο. 
Θ επιβλζπουςα υπθρεςία δικαιοφται να διατάξει τθν αντικατάςταςθ ι τθν άμεςθ αποπομπι των απεικϊν, 
ανικάνων ι μθ τίμιων υπαλλιλων, εργοδθγϊν, τεχνιτϊν ι οποιουδιποτε άλλου εκ του προςωπικοφ του 
εργολάβου. Δια τισ εκ δόλου ι αμελείασ πράξεισ τοφτων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ υπζχει ακζραια 
τθν ευκφνθ ο ανάδοχοσ. 

ΆΡΘΡΟ 14ο ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ- 
 ΜΕΣΡΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ – ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

 
Ο ανάδοχοσ ανεξάρτθτα από τισ κείμενεσ διατάξεισ υποχρεϊςεων κι ευκυνϊν του, παίρνει τα απαραίτθτα 
μζτρα για τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων ςτο προςωπικό και κάκε τρίτο, κακϊσ επίςθσ και για τθν παροχι 
πρϊτων βοθκειϊν προσ αυτοφσ. Ηθμιζσ που κα προκλθκοφν από αμζλεια του αναδόχου αποκακίςτανται 
αμζςωσ με ευκφνθ και φροντίδα αυτοφ, άλλωσ θ επανόρκωςθ γίνεται από τον εργοδότθ εισ βάροσ του 
πρϊτου. 
Διαταγζσ τθσ υπθρεςίασ ςχετικά με τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ εφαρμόηονται με ευκφνθ και δαπάνθ 
του ανάδοχου. 
Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι για κάκε κακολικι διακοπι τθσ κυκλοφορίασ κα πρζπει 
απαραίτθτα να ςυνεννοείται με τθν υπθρεςία επίβλεψθσ από το αρμόδιο τμιμα τθσ Τροχαίασ Κίνθςθσ. Ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ με δικζσ του δαπάνεσ να τοποκετιςει πινακίδεσ κακοδιγθςθσ τθσ  
κυκλοφορίασ των οχθμάτων. Επίςθσ οφείλει με δαπάνεσ του να περιφράξει κάκε επικίνδυνθ για τθν 
κυκλοφορία οχθμάτων και πεηϊν κζςθ και να επιςθμαίνει αυτι, με τθν τοποκζτθςθ εμποδίων και 
πινακίδων ςε εμφανι ςθμεία. 



ΑΡΘΡΟ 15ο: ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

Άπαντεσ οι εργαηόμενοι κα φοροφν πάντα τισ προςτατευτικζσ ενδυμαςίεσ που υπαγορεφει θ νομοκεςία που 
κα τουσ προςτατεφουν από τουσ κινδφνουσ τθσ εργαςίασ και από τα δυςμενι καιρικά φαινόμενα. 

 
ΑΡΘΡΟ 16Ο ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕ 

 
Ο εργοδότθσ δεν επιβαρφνεται με αποηθμιϊςεισ ατυχθμάτων του προςωπικοφ του αναδόχου, κακϊσ επίςθσ 
και με αποηθμιϊςεισ γιαηθμιζσ που προκαλοφνται από το προςωπικό του αναδόχου και των μεταφορικϊν 
του μζςων ςε ξζνθ ιδιοκτθςία και ςε ζργα Δθμοςίου,Διμων και Κοινοτιτων και ςε κάκε φφςθσ κοινωφελι 
ζργα. Υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ατυχθμάτων και ηθμιϊν είναι ο ανάδοχοσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 17Ο ΕΞΟΔΑ 
 

Πλα τα ζξοδα (προςωπικό, οχιματα, μθχανιματα) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ 
βαρφνουν τον ανάδοχο κακϊσ επίςθσ και κάκε είδουσ ηθμιά προσ τρίτουσ που ικελε προξενθκεί κατά τθν 
εκτζλεςθ αυτισ. Υποχρεοφται επίςθσ ο ανάδοχοσ να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ 
περί προλιψεωσ εργατικϊν ατυχθμάτων και πάντεσ εν γζνει τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο  ΑΦΑΛΙΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ  
 

Πλα τα μθχανιματα και το τροχαίο υλικό που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αςφαλιςμζνα και κα ζχουν 
άδεια κυκλοφορίασ. 
 

ΑΡΘΡΟ 19Ο    -  ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. 
 

i. Θ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (φεκ αϋ147/08/08/2016) . 

ii. Ο ανάδοχοσ κα ενθμερϊνεται τθλεφωνικϊσ ι και   γραπτϊσ για τισ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ από τθν 
υπθρεςία και κα πρζπει ςε διάςτθμα δζκα θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ 
ειδοποίθςθσ να ζχει προβεί  ςτθν υλοποίθςθ τουσ.  Εργαςία θ οποία κα χαρακτθριςκεί από τθν 
υπθρεςία  επείγουςα (λόγοι επικινδυνότθτασ και  αςφάλειασ ) κα υλοποιείται  από τον ανάδοχο 
άμεςα και εντόσ του  εικοςιτετράωρου  από τθν τθλεφωνικι ι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του αναδόχου 
από τθν υπθρεςία.   

iii. Ο ανάδοχοσ αποδζχεται τθν  μθ δεςμευτικότθτα των ποςοτιτων ανά κατθγορία φψουσ, από τθν 
πλευρά τθσ υπθρεςίασ, δθλαδι μπορεί να υπάρχει αυξομείωςθ των ποςοτιτων, πάντα εντόσ του 
μεγίςτου ποςοφ  τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ, χωρίσ να αλλάηει θ τιμι ανά κατθγορία φψουσ . 

iv. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ 
διενεργείται  ςφμφωνα με το άρκρο 216 του Ν. 4412 /2016 από τθν κακ' φλθν αρμόδια υπθρεςία  θ 
οποία  μπορεί, με απόφαςθ τθσ να ορίςει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με 
κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ.   Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ 
πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ 
του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ 
ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν 
ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

v. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 209 του Ν.4412/2016, από  τθν  αρμόδια επιτροπι παραλαβισ  και ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 5 του άρκρου 221. 

vi. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ ςυντάςςει το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ μετά τθν ολοκλιρωςθ 
όλων των προβλεπόμενων ελζγχων. 

 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 

Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου αναφζρονται ςτοσ ςχετικό  άρκρο τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ τθσ παροφςθσ 
μελζτθσ. Επιπλζον ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκεί τισ οδθγίεσ – κατευκφνςεισ (προτεραιότθτα 
περιοχϊν κλαδζματοσ) τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ (Τμιμα Ρραςίνου Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ) όπωσ 
αναφζρονται και ςτο και να τθρεί πλιρεσ θμερολόγιο εργαςιϊν όπου κα αναφζρονται οι εργαςίεσ που 
εκτελζςτθκαν κακθμερινά (είδοσ – ποςότθτα - κζςθ) κακϊσ και το απαςχολοφμενο προςωπικό. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τισ εργαςίεσ εντόσ 3 θμερϊν από τθν εκάςτοτε ζγγραφθ ι 
προφορικι ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ ι εντόσ 1 θμζρασ κατόπιν τθλεφωνικισ ενθμζρωςθσ από τθν 
Υπθρεςία όταν πρόκειται για ζκτακτθ περίπτωςθ. 
Σε περίπτωςθ μθ εκτελζςεωσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ι μζρουσ αυτϊν ι μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ 
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ ι κακυςτζρθςθσ εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινικι 
ριτρα ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 218 του Ν.4412/16. Επίςθσ ςε περίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Για τισ λοιπζσ κυρϊςεισ του αναδόχου 
ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι / και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 219 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 21Ο : ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΙ 
 

Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ουδεμία αποηθμίωςθ από τθν ανακζτουςα αρχι για οποιαδιποτε βλάβθ ικελε 
προξενθκεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και για 
οποιαδιποτε εν γζνει ηθμία αυτοφ οφειλόμενθ είτε εισ αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι 
του προςωπικοφ του. 

ΑΡΘΡΟ 22ο  : ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν θ αμοιβι του εντολοδόχου κακορίηεται ςφμφωνα με τον 
ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ παροφςθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου. 
Θ καταβολι του ωσ άνω ποςοφ γίνεται φςτερα από ζκδοςθ ςχετικοφ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν του 
εντολοδόχου ανάλογα με τθν παράδοςθ των εργαςιϊν, τθν ζκδοςθ αναλυτικοφ λογαριαςμοφ και τθν 
βεβαίωςθ πραγματοποίθςθσ  των εργαςιϊν από τθν  επιτροπι παραλαβισ εργαςιϊν – υπθρεςιϊν του 
Διμου Μυτιλινθσ. 
Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και 
αμετάβλθτθ κακϋ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 

 
ΑΡΘΡΟ 23ο   ΚΡΑΣΗΕΙ 

 
Ο εντολοδόχοσ ςυμφωνα με τισ  ιςχφουςεσ  διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, 
δαςμοφσ και ειςφορζσ υπερ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι υπερ τρίτων, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.  
 

ΑΡΘΡΟ 24ο  ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Οι διαφορζσ που κα εμφανιςτοφν  κατά τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ, κα  επιλφονται ςφμφωνα με τισ 
ιςχυουςεσ διατάξεισ του Ν.4412/16.  
 

                                                                                                                      
              ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
 
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                  Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ ,  

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ 
 

 
ΣΑΚΚΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ              ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
 



ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                   ΕΓΑΣΙΑ : ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΘΛΩΝ ΔΕΝΤΩΝ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                             ΔΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΗΩΘΣ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΑΣΙΝΟΥ  
Α. ΜΕΛΕΤΘΣ  25/2020                                                   ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :    20.000,00€  

                       ΡΙΣΤΩΣΘ                      :    23.400,00€        

 

ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΦΟΑΣ  
Ρροσ:  ΔΘΜΟ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ  
 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ  εργαςίασ που αναγράφεται ςτθν επικεφαλίδα και των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ 
μελζτθσ, κακϊσ και των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ αυτισ, υποβάλλω τθν παροφςα προςφορά και 
δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ 
με τθν ακόλουκθ προφορά επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. 

 
 

Α
/
Α 

ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΩΝ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

(ΔΕΝΔΑ 
ΤΜΧ)  

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλου δζνδρου φψουσ  
από 12 μζτρα  ζωσ 16 μζτρα  ςε πλατείεσ πάρκα κλπ. 

11   

2 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλου δζνδρου φψουσ 
από 12 μζτρα  ζωσ 16 μζτρα  ςε νθςίδεσ, ερείςματα κλπ. 

10   

3 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλου δζνδρου φψουσ  
από 16 μζτρα  ζωσ 20 μζτρα  ςε πλατείεσ πάρκα κλπ. 

10   

4 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλου δζνδρου φψουσ 
από 16 μζτρα  ζωσ 20 μζτρα  ςε νθςίδεσ, ερείςματα κλπ. 

20   

5 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλου δζνδρου φψουσ  
>20 μζτρα   ςε πλατείεσ πάρκα κλπ. 

20   

6 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλου δζνδρου φψουσ 
>20 μζτρα  ςε νθςίδεσ, ερείςματα κλπ. 

20   

  ΟΛΟΓΑΦΩΣ ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ   

 
 

Μυτιλινθ     /    /2020  
 
     Ο Ρροςφζρων  
 
 

                                                (Ονοματεπϊνυμο υπογραφόντων και ςφραγίδα εργολιπτθ)  

 
 Φ.Π.Α.   

 
 ΤΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.   


