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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                         Μυτιλήνη : 06-04-2020 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                         Αριθ. Πρωτ.:  10128 
Δ/ΝΗ  ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ               
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ                                       
ΣΜΗΜΑ ΠΡΑΙΝΟΤ                                                                                            
______________________________________________ 
Δ/νςθ: Ελ. Βενιηζλου 13-17 Μυτιλινθ      
Σαχ. Κωδ: 811 32      
Πλθροφορίεσ: Γζρου Ελευκερία            ΠΡΟ: Κάκε Ενδιαφερόμενο 
Σθλ: 2251350605-606        
Fax: 2251350548          
e-mail: perivallon@mytilene.gr  
 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Ο Διμοσ Μυτιλινθσ  πρόκειται να προχωριςει ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ  
τθσ υπθρεςίασ με τίτλο: "Εργαςίεσ κλαδζματοσ υψθλϊν δζντρων Διμου Μυτιλινθσ" , 
προχπολογιηόμενθσ αξίασ 20.000,00  ευρϊ , χωρίσ  ΦΠΑ (17%). 
 
Για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ  ζχει εκδοκεί α) θ με αρικ. 7324/05-
03-2020  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ θ οποία αναρτικθκε ωσ εγκεκριμζνο αίτθμα ςτο 
ΚΗΜΔΗ με ΑΔΑΜ.: 20REQ006393398 και β) θ βεβαίωςθ τθσ αν. Προϊςταμζνθσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των 
προχποκζςεων τθσ παρ. 1α  του άρκρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτο οικείο 
Μθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α: 1. χετικι θ αρικμ. 25/2020 
μελζτθ. 
 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτο πρωτόκολλο του Διμου μζςα 
ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. Κριτιριο κατακφρωςθσ θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ μέχρι και τις 14:00΄ της  24-04-2020  ημέρα Παρασκευή. 
 
 

Ο φάκελοσ κα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξισ: 

ΠΡΟ: Σμιμα Πραςίνου τθσ Δ/νςθσ Ποιότθτασ Ζωισ, Περιβάλλοντοσ & Πραςίνου του Διμου 

Μυτιλινθσ 

ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

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, παρακαλοφμε, 

μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλει τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
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1. Τπεφκυνθ 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). Η υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ 
περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
 
2. Φορολογικι ενθμερότθτα  (ςε ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ) 
 
3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 73 παρ.2 του Ν.4412/2016) (ςε ιςχφ κατά τον χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ). 
 
4. Τπεφκυνθ διλωςθ αποδοχισ των όρων τθσ μελζτθσ ςτθν οποία κα αναφζρεται επιπλζον 
ότι «διακζτω και κα προςκομίςω τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται και 
αναφζρονται ςτο άρκρο 12 τθσ μελζτθσ». 
 

  

Ο ανάδοχος θα μας προζκομίζει επιπλέον: 
 

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. Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο με το οποίο κα αποδεικνφεται το ςχετικό 
επάγγελμα για το οποίο προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτο Διμο.  
 
3. Τπεφκυνθ 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.Τπεφκυνθ 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 ΣΕ Γεωπονίασ ι ΣΕ 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 Σεχνολόγοσ 
Γεωπονίασ ι Σεχνολόγοσ  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: 
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• Εν ενεργεία πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ του οχιματοσ, ςφμφωνα με τθν ελλθνικι 
νομοκεςία ( ΤΑ 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.Σ.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.Σ.Ε.Ο. 
 
ε 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. 
 

 
υντάξασα Σμηματάρχης Διευθφντρια Γεν Γραμματέας 
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                                                      ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ 


