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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά στον καθαρισµό (αποψίλωση) των οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων
από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά (π.χ. σκουπίδια, ογκώδη απορρίµµατα) που τυχόν
υπάρχουν σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα του ∆ήµου ∆ιονύσου, καθώς και στο καθάρισµα των πεύκων
και λοιπών δένδρων έως το ύψος του 1,50 µ. για την προστασία της βλάστησης από πιθανές
πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου 2017.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 58.156,00 € συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από έσοδα του ∆ήµου.
Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
o Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), και
o Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, στην
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο µε βάση τη τιµή (άρθρο 86) .
Το CPV για την παραπάνω υπηρεσία είναι 77312000-0 µε τίτλο «Υπηρεσίες εκκαθάρισης από
αγριόχορτα».
Η σκοπιµότητά της εν λόγο παροχής υπηρεσίας έχει εγκριθεί µε τη 91/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι εργασίες που θα εκτελέσει ο ανάδοχος θα είναι οι εξής:
1. ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύµφωνα µε τη
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 αποµάκρυνσή τους 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.
2. ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Βοτάνισµα φυτών µε χρήση αυτοκινούµενου µηχανήµατος, σύµφωνα µε τη 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 αποµάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου, όλων των υλικών που προέκυψαν
από το βοτάνισµα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.
3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ
Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κ.λ.π.), αποµάκρυνσή τους
από τους χώρους του έργου και απόρριψη σε χώρους που επιτρέπεται, σύµφωνα µε τη
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00.
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και
εργαλείων που απαιτούνται.
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Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οι ποσότητες του παρόντος προϋπολογισµού της µελέτης είναι ενδεικτικές.
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Στρέµµα

1055

40 €

42.200,00 €

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
AYTOKINOYMENOY MHXANHMATOΣ

Στρέµµα

100

22 €

2.200,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ

Στρέµµα

200

12,50 €

2.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

46.900,00 €

ΦΠΑ 24%

11.256,00 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

58.156,00 €

Σύνολο ενδεικτικής δαπάνης µε ΦΠΑ 24%:
Πενήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι ευρώ.
∆. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό
Άρθρο 1.
Κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει:
• να διαθέτει κατάλληλη σχετική εµπειρία (τουλάχιστον τριών (3) ετών), η οποία θα
αποδεικνύεται µε βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας σε παρόµοιες εργασίες τις οποίες θα
καταθέσει µαζί µε την προσφορά του.
• να έχει άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σύµβαση
εισόδου και απόρριψης σε νόµιµα λειτουργούντες ΧΥΤΑ ή ιδιωτικό συµφωνητικό µε εταιρίες
που διαθέτουν τις σχετικές άδειες, συνοδευόµενο από τις ζητούµενες άδειες.
• να προσκοµίσει για κάθε µηχάνηµα :
α) την άδεια κυκλοφορίας, β)το ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ και γ) τη βεβαίωση
καταβολής τελών χρήσης
• να προσκοµίσει για κάθε φορτηγό :
α) την άδεια κυκλοφορίας, β)το ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ και γ) την απόδειξη
καταβολής τελών κυκλοφορίας 2017 και δ) ΚΤΕΟ.
Άρθρο 2.
Κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να κάνει σαφή αναφορά σε χωριστό κεφάλαιο της προσφορά του
εκτός των άλλων και στα εξής:
• τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο
• τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας
• τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι
• το ύψος του προϋπολογιζόµενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές
αυτών των εργαζοµένων
• το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
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•

τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων.

Άρθρο 3.
Λόγω της φύσεως της εργασίας ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να αποδεικνύει ότι τηρεί Σύστηµα
∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας κατά ΕΛΟΤ 1801: 2008 ή αντίστοιχο και Σύστηµα
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001:2004 ή αντίστοιχο. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα
πρέπει να αναγράφουν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού και να έχουν
εκδοθεί από ∆ιαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης
(Ε.ΣΥ.∆.) ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό ∆ηµόσιο Φορέα ∆ιαπίστευσης.
Άρθρο 4.
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατοµικές, Ο.Ε. Α.Ε.
Ενώσεις κλπ) εγγεγραµµένες στα ΜΕΕΠ (Μητρώο Εργοληπτικών επιχειρήσεων) για έργα
Πρασίνου και είναι στελεχωµένες µε ανάλογο προσωπικό.

Άρθρο 5.
Η αναθέτουσα αρχή, αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, θα
υποβάλει γραπτό αίτηµα προς τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι
πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων.
Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
υποβολή του αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας, η αναθέτουσα
αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή θα µπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύµβασης τις υποψήφιες
εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού
επαγγελµατικού παραπτώµατος. Ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοείται ιδίως: αα) Η
επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού
ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας,
καθεµιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ'
εφαρµογή της υ.α. 2063/∆1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθµίσει µελλοντικά το
περιεχόµενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ββ) η κήρυξη ως
έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ' εφαρµογή της παραγράφου 7 του παρόντος, µέσα σε
χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της
προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριµένης
παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης κατ' εφαρµογή
της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της προσφοράς.
Για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και
φύλαξης προσκοµίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου αυτών ενώπιον
συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για παραβιάσεις
της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.»
Στη σύµβαση που συνάπτει η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή µε τους εργολάβους περιλαµβάνονται τα
στοιχεία του δεύτερου άρθρου, καθώς και ειδικός όρος για την εφαρµογή των διατάξεων της
εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των
εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω
στοιχεία και όροι, η σύµβαση είναι άκυρη και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωµής.
Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή µέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται
άµεσα να ενηµερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζοµένων για την καταβολή των πάσης
φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.
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Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των
υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή. Όταν οι παραβάσεις
διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σύµβαση
δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους
εργαζοµένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.
Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Άρθρο 1.
Η αποµάκρυνση των προϊόντων περισυλλογής και καθαρισµού θα γίνεται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ µε µέσα
και ευθύνη του αναδόχου και θα περιλαµβάνει τη φορτοεκφόρτωση και µεταφορά τους στην
πλησιέστερη νόµιµη χωµατερή ή σε χώρο εναπόθεσης που θα δηλωθεί εγγράφως από τον
ανάδοχο µε την κατάθεση της προσφοράς του.
Άρθρο 2.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης,
λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέσα ασφάλειας τρίτων και του προσωπικού,
συµπεριλαµβανοµένου της χρήσης κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας (για την ασφάλεια και
υγιεινή της εργασίας του προσωπικού), και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν επί τόπου
ιδιαιτερότητες υπάρχουν.
Άρθρο 3.
Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αστική ευθύνη τρίτων για την περίπτωση πρόκλησης
ζηµιάς για την οποία ο ∆ήµος ουδεµία ευθύνη θα φέρει.
Άρθρο 4.
Κάθε χώρος θα φωτογραφίζεται πριν και µετά τον καθαρισµό του, και τα στοιχεία αυτά, µαζί µε τις
εµβαδοµετρήσεις των καθαρισµένων χώρων, θα αποτελούν τις επιµετρήσεις των εργασιών που θα
εκτελεσθούν για την πληρωµή τους.
Άρθρο 5.
Οι εργασίες αποψίλωσης και καθαρισµού θα γίνονται σύµφωνα µε τις καθηµερινές οδηγίες και
υποδείξεις της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου.
Άρθρο 6.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος από τη λήψη της εντολής της υπηρεσίας να ανταποκρίνεται
άµεσα και να προβαίνει στην εκτέλεση των εργασιών.
Οι εργασίες περιλαµβάνουν:
1. Κοπή χόρτων µε χορτοκοπτικά εργαλεία (χειροκίνητα ή µηχανοκίνητα), και
2. Καθαρισµός του χώρου και αποµάκρυνση ξερών χόρτων, κλαδιών και απορριµµάτων µε
εργάτες
Άρθρο 7.
Οι ποσότητες του προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης είναι ενδεικτικές και είναι δυνατόν να
αυξοµειωθούν ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύπτουν χωρίς όµως υπέρβαση του συνολικού
συµβατικού ποσού.
Άρθρο 8.
Με την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται άµεσα εντός χρονικού διαστήµατος 20
ηµερών να υλοποιήσει τον κύριο όγκο των εργασιών αποψίλωσης (λόγω ανάγκης
πυροπροστασίας), σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των δηµοτικών ενοτήτων του δήµου.
Κατόπιν, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις εντολές της υπηρεσίας, καθ΄ όλη τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου (έως 31-10-2017), ο ανάδοχος υποχρεούται εντός χρονικού διαστήµατος 5
ηµερών να υλοποιεί τις εργασίες αποψίλωσης που υποδεικνύονται.
Άρθρο 9.
Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σταδιακή και θα είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές
προδιαγραφές.
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Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου.
Άρθρο 10.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραδοτέων και τη διόρθωση
ή την επανάληψη της εργασίας µέχρι την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος, χωρίς καµία
οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση του ∆ήµου.
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό
της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα
συµφέροντα του τρόπο.
Άρθρο 11.
Η πληρωµή της αξίας των εργασιών θα γίνει µε χρηµατικές εντολές του εργοδότη που θα εκδοθούν
µετά τη σταδιακή παραλαβή αυτών και βάσει σχετικής επιµετρήσεως και πιστοποιήσεως και θα
συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών.
Για τις παρούσες εργασίες ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις και φόρους για τρίτους
κ.λπ.
Ο Φ.Π.Α. (24%) βαρύνει το ∆ήµο.
Η τιµή θα είναι σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.
Άρθρο 12.
Στις τιµές που αναγράφονται στο ενδεικτικό τιµολόγιο περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα
υλικά-µέσα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.
Στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού περιλαµβάνονται:
 η αξία των ηµεροµισθίων των εργατοτεχνιτών, µε ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση του
ΙΚΑ, επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κ.λπ. που προβλέπονται από τη νοµοθεσία,
 "το κόστος " της φθοράς των εργαλείων και των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται,
 τα µισθώµατα των µηχανηµάτων, και κάθε δαπάνη για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών, που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή,
 κάθε προκαταρκτική εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών,
 κάθε υλικό και εργασία, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας και τη δαπάνη
µεταφοράς των εν λόγω υλικών επί τόπου των εργασιών,
 κάθε δασµό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση,
 κάθε δαπάνη σχετική µε το ενοίκιο, τη φθορά ή την απόσβεση των χρησιµοποιουµένων
µηχανηµάτων ή εργαλείων, την επισκευή, λειτουργία και µεταφορά τους επί τόπου των
εργασιών καθώς και τις δαπάνες για ενοίκια κ.λπ., που οφείλονται στις αργίες για οποιοδήποτε
λόγο,
 κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση µε την ασφάλιση του προσωπικού,
 η δαπάνη για τη φωτογράφηση και εµφάνιση των φιλµ, για τρεις (3) τουλάχιστον φωτογραφίες
για κάθε φάση των εργασιών που θα υποδείξει η Υπηρεσία,
 κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήµανση σχετικά µε τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, όπως
ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ., και
 κάθε δαπάνη για εργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας υλικών χρησιµοποιουµένων στο έργο και
σωστής εκτέλεσης εργασίας.
Ο Συντάξας
Σπυρίδων Μαντόπουλος
Χειριστής Η/Υ, ∆Ε38

Θεωρήθηκε
Απόστολος Παπαδόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος
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