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                            ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο1:Αντικείµενο εργασιών. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων 
αφορά εργασίες κλαδέματος ή και κοπής υψηλών και επικίνδυνων  
δέντρων με μεγάλη ανάπτυξη σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, 
εντός του αστικού ιστού του Δήμου . 
 Η ανάθεση των παραπάνω εργασιών  θα γίνει µε ανοιχτο ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό κάτω των ορίων και µε  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  
τιμή στο   σύνολο των εργασιών. 

Οι προσφορές θα περιέχουν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές για να 
είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. 
 
Άρθρο2: Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνουν 
σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις: 

• Τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

• Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», όπως σήµερα ισχύει (ΦΕΚ114/τ.Α΄/2006). 

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ87/τ.Α’/2010). 

• Το Π.∆80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
(ΦΕΚ145/τ.Α’/05-08-2016) 

• Τις διατάξεις του Ν.3861/2010(ΦΕΚ11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ107/09.05.2013 τεύχοςΑ-) 
«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων4046/2012,4093/2012 και 
4127/2013». 

Ν.4013/2011(Φ.Ε.Κ.204τ.Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου 

«Εργασίες κλάδευσης-
κοπής υψηλών και 
επικίνδυνων δέντρων». 
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∆ηµοσίων Συµβάσεων– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) –Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

• Τις διατάξεις του Ν.4270/2014(Φ.Ε.Κ.143Α/2014), «Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν.2690/1999«Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

• Του Π.∆.28/2015(Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση 
στα δηµόσια έγγραφα και στοιχεία». 

• Της µε αρ.Π12380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’3400) 
«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και δικτύων» 

• Τις διατάξεις του Ν.4555/2018  (Πρόγραμμα Κλεισθένης). 
 
Άρθρο3:Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας 
Η ανάθεση των εργασιών αυτών  θα γίνει  µε ηλεκτρονικό διαγωνισμό µε κριτήριο 
κατακύρωσης  τη χαμηλότερη  προσφορά στο σύνολο των εργασιών. 
 
Άρθρο:Στοιχεία προσφοράς 
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις  προς εκτέλεση εργασίες 
.Προσφορά που περιλαμβάνει  µέρος των εργασιών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η τιµή προσφοράς θα είναι σε ευρώ και πρέπει να  είναι σαφής και ορισµένη. Η 
τιµή της προσφοράς θα είναι σταθερή  και αμετάβλητη  σε όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. Το  σύνολο της προσφοράς, θα πρέπει να  αναγράφεται και 
ολογράφως  και αριθμητικά αναλυτικά  χωρίς ΦΠΑ  και µετά µε το άθροισµα του 
ΦΠΑ  24% 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. Στις 
τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την  ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον 
αναλογούντα  ΦΠΑ που θα βαρύνει το ∆ήµο Σαλαμίνας. 
 

Άρθρο6:Ειδικές προδιαγραφές  των  παρεχόμενων εργασιών 
Οι προδιαγραφές και  τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων εργασιών 
προσδιορίζονται επακριβώς στην τεχνική περιγραφή  της μελέτης.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : Απαραίτητος Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Προσωπικό  

 
Ο Ανάδοχος για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει 
να  διαθέσει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω οχήματα και προσωπικό. 
 
α) Ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα (ΜΕ), ύψους εργασίας από 24 μέτρα 
και άνω, με καλάθι ειδικών προδιαγραφών (όσον αφορά την ασφάλεια) που 
προβλέπονται για την ανύψωση εργαζομένων, κατάλληλο για εργασίες 
κλάδευσης,                                                                                                                               
β) Φορτηγό αποκομιδής των κλάδων με αρπάγη                                                       
γ) Κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα, όπως τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, 



πτυσσόμενα μέγιστου μήκους 4,5m, αλυσοπρίονα, κονταροψάλιδα, 
κονταροπρίονα, σκάλες, χειροπρίονα, κλπ.                                                                 
. 
Το συνεργείο κλάδευσης θα αποτελείται από: α) τον χειριστή του 
καλαθοφόρου οχήματος β) τον χειριστή του φορτηγού, γ) ένας  κλαδευτής με 
εκπαίδευση σε ασφαλή εργασία σε ύψος 
δ) προσωπικό για τις χειρωνακτικές διαδικασίες εδάφους,ε) από εξειδικευμένο 
επιστήμονα (Γεωπόνο ή Δασολόγο ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Δασοπονίας), ο 
οποίος θα τίθεται επικεφαλής του συνεργείου του αναδόχου. 

  Δικαιολογητικά για το ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα 
Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ 
Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανήματος (Μ.Ε.) 
Αναφορά ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος                                                             
Αντίγραφο άδειας χειριστή 

Δικαιολογητικά για το φορτηγό -αρπάγη 
Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ 
Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας 
ΚΤΕΟ 
Αντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδηγού 

Η µη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα  την 
απόρριψη  της προσφοράς. 

Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει επί  ποινή αποκλεισμού τις 
βεβαιώσεις παρακολούθησης ασφαλούς εργασίας σε ύψος του προσωπικού 
του, είτε αυτοί ανήκουν στην επιχείρησή του είτε είναι εξωτερικοί συνεργάτες, 
με τις οποίες θα αποδεικνύεται, πως το εν λόγω προσωπικό έχει λάβει 
εκπαίδευση  σε ασφαλή εργασία σε ύψος και τεχνικές αναρρίχησης .  
  
Eμπειρία αναδόχου  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατάλογο παρόμοιων εργασιών, 
που έχει  εκτελέσει για το Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, στον οποίον θα 
αναγράφονται οι τίτλοι των έργων, ο φορέας υλοποίησης και το 
συμβατικό ποσόν. Οι εργασίες του καταλόγου θα πρέπει να 
αποδεικνύουν εμπειρία σε κλαδεύσεις δένδρων. Ο κατάλογος θα 
πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον τρείς () βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης  ή τις αντίστοιχες συμβάσεις αν ο φορέας υλοποίησης είναι 
δημόσια αρχή ή από τιμολόγια και τα αντίστοιχα συμφωνητικά, 
θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου για ιδιωτικό φορέα. Σε 
περίπτωση που δεν φαίνονται από τη σύμβαση το είδος των εργασιών, 
αυτές θα αποδεικνύονται από την αντίστοιχη μελέτη (είδος εργασίας και 
αντίστοιχο ποσόν).Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά κατόπιν 
ειδοποίησης της υπηρεσίας.Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να 
παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση μέχρι της απορροφήσεως όλου του 
κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας με τους ίδιους όρους και με τις αυτές τιμές. 

 



ΑΡΘΡΟ 8ο : Προληπτικά μέτρα ασφάλειας - Ευθύνες αναδόχου 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις 

περί τάξης ασφαλείας επί ατυχημάτων Αστυνομικές διατάξεις, έχοντας πλήρη 
και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη επερχόμενη εις τον 
ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους ως συνέπεια ενεργειών που έχουν άμεση ή 
έμμεση σχέση με την εκτέλεση των εργασιών. 

2. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
μεριμνήσει για την έκδοση όλων των απαιτούμενων από το Νόμο αδειών από 
Αρχές, Οργανισμούς ή και τις Εταιρείες Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) και 
καθίσταται, ουσιαστικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος για κάθε παράβαση από 
τις ισχύουσες διατάξεις του τρόπου εκτελέσεως των εργασιών. Είναι επίσης 
υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την τήρηση, στο χώρο των εργασιών,  όλων 
των απαιτούμενων στοιχείων που προβλέπονται από το Νόμο και να 
εφαρμόσει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των 
εργασιών. 
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε σχετικής δαπάνης ίνα προβεί εις την 
κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση όλων των 
προστατευτικών κατασκευών ή περιφραγμάτων που χρησιμοποιούνται στο 
χώρο των εργασιών.  
 Όλες οι εργασίες κλαδέματος θα γίνονται κατά τον πιο πρόσφορο κάθε φορά 
τρόπο, χωρίς να προκαλείται φθορά ή βλάβη στους αγωγούς της ΔΕΗ που 
γειτνιάζουν με τα δένδρα που πρόκειται να κλαδευτούν. Γι αυτό το λόγο τουλάχιστον 
από την προηγούμενη μέρα του κλαδέματος, θα πρέπει να ειδοποιείται η ΔΕΗ, από 
τον ανάδοχο, για το προγραμματισμένο κλάδεμα των δένδρων που γειτνιάζουν σε 
καλώδια, έτσι ώστε να διακοπεί η παροχή του ρεύματος και να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες με ασφάλεια. 
 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για κάθε καθολική διακοπή της 
κυκλοφορίας στις οδούς όπου θα γίνουν επεμβάσεις, πρέπει απαραιτήτως να 
συνεννοείται προηγουμένως με την επιβλέπουσα υπηρεσία και το αρμόδιο τμήμα της 
Τροχαίας Κινήσεως. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως με δαπάνες του εγκαταστήσει 
στους χώρους εργασίας  όλα τα απαραίτητα μέτρα και μέσα για την υγιεινή 
διαβίωση του απασχολουμένου προσωπικού. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στους χώρους των εργασιών  και σε 
όλες γενικά τις θέσεις στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες να -προβαίνει στην 
τοποθέτηση των απαιτούμενων, σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, 
επιμελούμενος και της συντήρησης τούτων. Στις επικίνδυνες για την 
κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθιρίζοντα 
σήματα (FLASHLIGHTS). 

6. Επί πλέον θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη και 
τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών 
και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών 
και προσπελάσεων και γενικά εφ' όλου του χώρου των εργασιών  κατά την 
ημέρα και νύκτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες 
του αναδόχου. 

7. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 
οφειλόμενο στη μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας. 

8. Ο ανάδοχος ως υπεύθυνος της τήρησης των Νόμων κλπ. 
υποχρεούται όπως κοινοποιεί αμελλητί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά 
την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών  απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες 



σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ. 
9. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί στους χώρους εργασίας  όλα τα 
στοιχεία, που απαιτούν οι νόμοι, να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα 
μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, που καθορίζονται στα Π.Δ. 
778/80, ΠΔ 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 
κ.λπ..», ΠΔ 305/96 «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών 
και Κινητών Εργοταξίων», κλπ., εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας 
αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη 
προσωρινής σήμανσης του χώρου των εργασιών.  
Το προσωπικό του συμμετέχοντα θα πρέπει σύμφωνα την Ευρωπαϊκή οδηγία 
2001-45-ΕΚ Εργασίες σε ύψος καθώς και τα Π.Δ.155/2004, Π.Δ.395/1994 και 
Π.Δ.396/1994 να έχει εκπαιδευτεί και να έχει βεβαίωση παρακολούθησης για 
εργασία σε ύψος-τεχνικές αναρρίχησης  και συγκεκριμένα στην εκτίμηση 
κινδύνου, στα μέσα συλλογικής και ατομικής προστασίας από πτώση, σε 
τεχνικές πρόσβασης και ασφάλισης καθώς και πιστοποιημένων ακυρώσεων, 
στην χρήση κάθετων σχοινιών ασφαλείας, σε μεθόδους στήριξης και 
ανάβασης και στη χρήση, τον έλεγχο και τις μεθόδους στήριξης και ανάβασης 
με φορητές κλίμακες και στην χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας από 
πτώση ( EN 353-2, EN355, ΕΝ358, EN360,EN 795), 
 
        10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιμεληθεί για την σήμανση τόσο των 
δένδρων όσο των οδών στις οποίες βρίσκονται τα δέντρα που πρόκειται να 
κλαδευτούν, με τις κατάλληλες ταινίες σήμανσης κινδύνου και ενημερωτικά 
σημειώματα 3-4 μέρες πριν την εκτέλεση της εργασίας, για την απομάκρυνση 
των οχημάτων  και των δημοτών. 
Επίσης ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, υποχρεούται 
να έχει στα σημεία των εργασιών κόκκινες σημαίες, κώνους οδικής 
κυκλοφορίας και προειδοποιητικούς φανούς, έτσι ώστε να προειδοποιεί και να 
προστατεύει τους διερχόμενους πεζούς και οχήματα. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την τάξη στο εργοτάξιο του ,να εκδίδει τις 
απαιτούμενες άδειες εργασίας ,να εφαρμόζει τις αστυνομικές διατάξεις ,να 
συμμορφώνεται με την εργατική νομοθεσία τις συλλογικές συμβάσεις, 
κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. 
μέτρα ασφαλείας του προσωπικού του, εργατών και επιβλεπόντων ως και 
παντός τρίτου  προσώπου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις . 
Σε περίπτωση παραβάσεως ή ατυχήματος ο ανάδοχος παραμένει ο μόνος 
υπεύθυνος για ζημιές και ατυχήματα που προκλήθηκαν είτε στο προσωπικό 
του ,είτε σε τρίτους είτε σε κατασκευές, του Δήμου, του Δημοσίου κλπ. λόγω 
παραβάσεως ή παραλήψεως των σχετικών διατάξεων ή ακόμη για ζημιές η 
ατυχήματα που οφείλονται σε τυχαίο γεγονός. 
Και σ’ αυτήν την περίπτωση ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη. 
ΑΡΘΡΟ 9ο : Τιμές μελέτης 
Οι τιμές της μελέτης που υπάρχουν στην υποβληθείσα από τον ανάδοχο 
προσφορά, αφορούν την κατά μονάδα εργασίας τιμή για την τέλεια και 
σύμφωνα με τους κανόνες καλής εκτέλεσης της όλης εργασίας. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η εργασία, φόροι, τέλη, Φ.Π.Α., κρατήσεις κλπ. και επίσης και 
η απαιτούμενη εργασία, εργατοτεχνιτών 
 Αρθρο10:   Εγγύηση  συμμετοχής 
  Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό  καθορίζεται  σε  2% της  αξίας της 

εργασίας    χωρίς το Φ.Π.Α. σύμφωνα    Ν.4412/2016.όπως τροποποιήθηκε και 



ισχύει. 

Αρθρο11ο :Εγγύηση  καλής εκτέλεσης  της εργασίας 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται  σε  4% της συµβατικής 
αξίας της εργασίας χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται κατά την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, σύµφωνα µε  το  άρθρο72 του Ν.4412/2016. 

Αρθρο12ο : Παραλαβή των  εργασιών 
Η παραλαβή των εργασιών ενεργείται από αρµόδια επιτροπή παρουσία του 
αναδόχου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, ως την  πάροδο του συµβατικού 
χρόνου. Εάν  κατά την  παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές 
τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια 
απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση  των όποιων ανωμαλιών. 
Αρθρο13ο :Πληρωµή εργασιών 
Η πληρωμή  µπορεί να γίνεται τμηματικά ανάλογα µε την πρόοδο της παράδοσης 
των εργασιών  και µετά την κατάθεση όλων των απαραίτητων παραστατικών που  
απαιτούνται για την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής. 
Οι τιµές δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και 
έως την τελική εξόφληση. 

Αρθρο14ο :Ποινικές ρήτρες 
Σε περίπτωση  που  ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του 
υποχρεώσεις  η Υπηρεσία µπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα µε  τον 
Ν .4412/2016    όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Κατά την εκτέλεση ∆ημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: 
α)οι διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β)οι  όροι της σύμβασης και της  µελέτης και 
γ)συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα µε το άρθρο 129 του 
Ν.4412/2016 
Αρθρο15ο :Συµβατική προθεσµία 
Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της  παρούσας σύμβασης 
ορίζεται σε έξι μήνες από την υπογραφή της.  

Αρθρο16ο :Φόροι–τέλη–κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 
ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού. 

Σαλαμίνα,   1/9/2021 
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