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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΔΑ: ΨΝΟ4Ω1Ρ-ΘΘΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                      Ρόδος, 5-3-2019 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                   Αριθμ. Πρωτ: 2/11863 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                     
Τηλ: 22410-35445     ΠΡΟΣ 

1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών 
4. Εμπορικό Επιμελητήριο 
5. Διεύθυνση Περιβ/ντος &  Πρασίνου  
6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
(για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 
ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος 
με απόδειξη) 
7.Γραφείο Ιστοσελίδας (για ανάρτηση στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου με 
έκδοση βεβαίωσης ανάρτησης) 

                                           

Θέμα :  «Συντήρηση πρασίνου Δ.Ε. Ιαλυσού  
(κλαδέματα, καθαρισμοί πάρκων και πεζοδρομίων)» 

 

                                              ΑΠΟΦΑΣΗ   887 /2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Το Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι» 

4) Το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 

5) Το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος του Κ.Α. 35-

6262.0013 και καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α  Α/686.   

6) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία έχει καταχωρηθεί το πρωτογενές 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ004515657 2019-02-25 

7) το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία έχει καταχωρηθεί το εγκεκριμένο 

αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ004545513 2019-03-01 

8) Το με αριθμό πρωτ. 18/10873/27-2-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη 

περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.  

9) Την απόφαση 447/31-1-2019 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 
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Τμήμα Προμηθειών 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Τη διενέργεια διαγωνισμού  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για 

Συντήρηση πρασίνου Δ.Ε. Ιαλυσού (κλαδέματα, καθαρισμοί πάρκων και 

πεζοδρομίων), εκτιμώμενης αξίας 14.880,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την Δευτέρα 18/3/2019 και 

καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφοράς, ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, τηλ: 22410-35445. 

 

Β. Εγκρίνουμε την τεχνική έκθεση, τις προδιαγραφές και τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της υπηρεσίας όπως αναφέρονται κάτωθι: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Συντήρηση, κλάδεμα θάμνων, κόψιμο των  ζιζανίων των παρτεριών και χώρων 

φυτών, σε άλση, πλατείες, ελεύθερους χώρους, διαχωριστικές νησίδες, πεζοδρόμια, 

διαδρόμους πάρκων κ.λπ. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με μηχανικά μέσα ή 

με τα χέρια και η απόρριψη-απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού θα γίνει σε 

χώρους επιτρεπόμενους-προτεινόμενους από την υπηρεσία. Περιλαμβάνονται όλες 

οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων των εργαλείων που 

απαιτούνται, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά. 

Στην ανανέωση της κόμης  δένδρων που βρίσκονται στη ΔΕ Ιαλυσού, καθώς και 

την αποκομιδή των προϊόντων κλάδευσης. Τα δένδρα βρίσκονται σε πολυσύχναστα 

σημεία και είναι άκρως επικίνδυνα αφού έχουν να κλαδευτούν πολλά χρόνια, ενώ 

ήδη έχουν σημειωθεί πτώσεις μεγάλων κλάδων. Είναι επείγον και αναγκαίο να 

κλαδευτούν για την ασφάλεια των διερχομένων. 

Σκοπός της κλάδευσης είναι η αφαίρεση ξερών και επικίνδυνων κλάδων, ο 

περιορισμός του ύψους και του όγκου των δένδρων με μεγάλο ύψος, η ανανέωση 

της βλάστησής τους και η ενδυνάμωσή τους, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες 

πρόκλησης ζημιών σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων. 

Όλες οι εργασίες ανανέωσης κόμης ή κοπής των δένδρων θα εκτελούνται 

σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-

01:2009 «Κλάδεμα δένδρων», με τη χρήση των κατάλληλων οχημάτων και των 

κατάλληλων εργαλείων και μηχανημάτων κοπής από τον ανάδοχο, υπό την 

επίβλεψη και πάντα κάτω από τις υποδείξεις του Τμήματος Σχεδιασμού, Μελετών 

και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ρόδου.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει υπεύθυνο επιβλέποντα Γεωτεχνικό 

(Γεωπόνο, Δασολόγο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο ή Δασοπόνο), Ο ανάδοχος θα πρέπει να 

διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα με τα οποία είναι ικανός να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις της υπό ανάθεσης υπηρεσίας.  Κατά την διάρκεια των πέντε τελευταίων 

ετών να έχει εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση εργασιών πρασίνου σε Δημόσιο 

Φορέα και να διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλούς εργασίας σε ύψος. 
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Οι συμμετέχοντες πρέπει να επισκεφτούν από κοινού με υπάλληλο της 

υπηρεσίας τους χώρους εργασίας και να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών πριν 

την υποβολή προσφοράς. Σχετική βεβαίωση του Τμήματος Σχεδιασμού, Μελετών 

και Συντήρησης Πρασίνου θα πρέπει να κατατεθεί κατά την υποβολή της 

προσφοράς. 

 

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΤ : Α1    ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ  

Βοτάνισμα πάρκων, παρτεριών από χόρτα, ξερά φύλλα, ξένα αντικείμενα και γενικά  

προϋπάρχοντα φυτικά υπολείμματα (κλάδοι δέντρων κ.λ.π.) με μηχανικά μέσα ή με 

τα χέρια, όπου αυτό απαιτείται και απομάκρυνση από τον χώρο της εργασίας όλων 

των υλικών που προέκυψαν και την απόρριψη τους, σε θέσεις που θα υποδείξει η 

υπηρεσία. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και 

η λήψη μέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται.  

Τιμή ανά στρέμμα : 120 ευρώ 
 
ΑΤ : Α2     ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΔΕΝΤΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ  

Βοτάνισμα  δεντροστοιχιών, στο λάκκο του δέντρου. Εκρίζωση με τσάπα ζιζανίων, 

καθάρισμα με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια όπου απαιτείται και την απομάκρυνση 

από τον χώρο της εργασίας όλων υλικών που προέκυψαν και την απόρριψη τους, σε 

θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. Επίσης 

περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται. 

Τιμή ανά τεμάχιο : 0,50 ευρώ  
 
ΑΤ : Α3    ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

Κοπή χόρτων με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή σε 

πεζοδρόμια, νησίδες, άλση, πλατείες, ερείσματα, πάρκα  κλπ. Περιλαμβάνονται η 

κοπή των ζιζανίων, η απομάκρυνση από τον χώρο της εργασίας όλων υλικών που 

προέκυψαν και η απόρριψη τους, σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και 

των εργαλείων που απαιτούνται. Επίσης περιλαμβάνονται η σήμανση και η λήψη 

μέτρων προστασίας όπου αυτό απαιτείται.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο : 0,20 ευρώ  
 

ΑΤ : Α4   ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΥΨΟΥΣ 16-20 
ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ, Κ.Λ.Π. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους 

οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή 

μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη 
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απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.): 450,00 ευρώ 
 
 
ΑΤ : Α5 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΥΨΟΥΣ>20 
ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΩΝ, Κ.Λ.Π. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ή ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους 

οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή 

μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη 

απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ.): 650,00 ευρώ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΑΤ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

Βοτάνισμα  παρτεριών στρ. ΑΤ1 120,00 20 2.400 

Βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. ΑΤ2 0,50 200 100 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό 

μμ ΑΤ3 0,20 14.000 2.800 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 
δένδρων,  ύψους 16-20 μέτρων σε 
νησίδες, ερείσματα, κ.λπ. 

τεμ. ΑΤ4 450,00 12 5.400 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 
δένδρων, ύψους > 20 μέτρων σε 

νησίδες, ερείσματα, κ.λπ. 

τεμ. ΑΤ5 650,00 2 1.300 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  12.000,00 

ΦΠΑ 24%  2.880,00 

ΣΥΝΟΛΟ 14.880,00 

 

Γ. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη 

της πρόσκλησης. Επίσης,  είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν μαζί με την 

προσφορά τους:  

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης.  

 

2. Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του. 



5 

 

 

Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

 
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που θα έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία της 

παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το οποίο θα έχει διάρκεια 

τριών (3) μηνών,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 

εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων.                                                              

 
4. Σύμβαση στην οποία να αποδεικνύεται ότι κατά τη διάρκεια των πέντε (5) 

τελευταίων ετών ο συμμετέχων έχει εκτελέσει τουλάχιστον μία σύμβαση εργασιών 

πρασίνου σε Δημόσιο Φορέα. 

 
5.  Σχετική βεβαίωση του Τμήματος Σχεδιασμού, Μελετών και Συντήρησης 

Πρασίνου Δήμου Ρόδου, ότι ο συμμετέχων έχει λάβει γνώση των τοπικών 

συνθηκών πριν την υποβολή προσφοράς. 

 
6. Πτυχίο υπεύθυνου επιβλέποντα Γεωτεχνικού (Γεωπόνο, Δασολόγο ή Τεχνολόγο 

Γεωπόνο ή Δασοπόνο) 

 
7. Πιστοποιητικό ασφαλούς εργασίας σε ύψος. 

 
8. Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επί του 

συμβατικού ποσού άνευ φπα. 

 

Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα 

καταθέτουν ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για 

ΕΠΕ και πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις 

τροποποιήσεις του για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή το καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 

Δ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως τις 31-12-2019.  

 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον μισθωτή ισόποσου εξοφλητικού 

τιμολογίου. 

 

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την 

ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση του 

αντικειμένου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 

                                                                                     Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

    Σάββας Διακοσταματίου 


