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Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΔΑ:  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                      ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                         
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                Ρόδος, 28/7/2022                            
Τηλ: 22410-35445     Αριθμ. Πρωτ:2/45223 

 

ΠΡΟΣ 

1. Διεύθυνση Οικονομικών 
2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου  
3. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (για άμεση 

ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από τη 
λήψη του παρόντος με απόδειξη) 

4. Γραφείο Ιστοσελίδας (για ανάρτηση στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου με 
έκδοση βεβαίωσης ανάρτησης) 

                                           

                                      

                                           ΑΠΟΦΑΣΗ   2884/2022 

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υπηρεσία με 

τίτλο «Επιμορφωτική και υποστηρικτική δράση για την αξιολόγηση 

εμβληματικών δέντρων» 

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και ειδικότερα το άρθρο 53 που αντικαθιστά 

το άρθρο 120 του Ν. 4412/2016. 

4. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

5. Το Π.Δ.80/2016 και 4555/2018. 

6. Την ανάγκη που προέκυψε για την «Επιμορφωτική και υποστηρικτική 

δράση για την αξιολόγηση εμβληματικών δέντρων». 

7. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 

νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 35-6142.0007 ποσού 8.500,00 ευρώ. 

8. Την απόφαση Δημάρχου 26/2022 για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων  

9. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 22REQ010839968 

10. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 22REQ011011014 

11. Το προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2022 του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση στον 35-6142.0007 ποσού 8.500,00 ευρώ. 
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Αποφασίζει 

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου για 

την «Επιμορφωτική και υποστηρικτική δράση για την αξιολόγηση 

εμβληματικών δέντρων». 

B. Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών   

Γ. Ανακοινώνει τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση 

έγγραφης προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), ως 

κάτωθι: 

Όλες οι εργασίες της συγκεκριμένης υπηρεσίας αναφέρονται εκτενώς στη 

παρούσα μελέτη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.  

Ο οικονομικός φορέας υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις  πλην    του        

Φ.Π.Α.   που θα βαρύνει το Δήμο.      

               

 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υπηρεσία, είναι αυτή της Απευθείας 

Ανάθεσης του Δημάρχου και ειδικότερα το άρθρο 53 του Ν.4782/2021. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή παρόχου είναι οι εργασίες να 

καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα.  

 Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα 

αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης και β) 

ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου  

1α έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016.  

 Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 

φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα τα ταμεία στα οποία 

καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους 

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος. Επίσης 

θα προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα οι εργοδότες στα αντίστοιχα 

ταμεία που ασφαλίζονται εφόσον είναι ατομικές οι εταιρείες  ή έχουν σχέση 

εργασίας με την εταιρεία. 

 Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη 

της υπηρεσίας της πρόσκλησης. 

 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 31-12-2022. 

 

Η διενέργεια της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από το αρμόδιο όργανο θα διεξαχθεί την  Παρασκευή 5 

Αυγούστου 2022 και ώρα 9:00 π. μ.   

Οι προσφορές  θα κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου 

στην οδό Πλατεία Ελευθερίας αριθ. 1 μέχρι και την προηγούμενη 

εργάσιμη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας δηλαδή την Πέμπτη 4 

Αυγούστου 2022 μέχρι τις 2:00 μ.μ.  

Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφει στο εξωτερικό του 

αναλυτικά τα στοιχεία του συμμετέχοντος (ονομασία, διεύθυνση, 

τηλέφωνα, Α.Φ.Μ. φαξ email.κ.λ.π.) και επίσης θα αναγράφει «ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ καθώς και αναλυτικά τη διαδικασία 

(προμήθεια) στην οποία λαμβάνει μέρος. 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα της Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2241035445 και στο Τμήμα Πρασίνου 

τηλ. 2241030903. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα 

έως και την ημέρα της διαδικασίας. 

 

 

                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Στο κέντρο της πόλης της Ρόδου υπάρχουν πολλά μεγάλα δένδρα η παρουσία των 

οποίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την φυσιογνωμία της πόλης. Τα δένδρα 

αυτά, όμως, λόγω μεγέθους αλλά και παθολογικών θεμάτων, θέτουν θέματα 

ασφάλειας. Τεράστια κλαδιά βρίσκονται πάνω από τους πλέον πολυσύχναστους 

δρόμους και χώρους διέλευσης πεζών με κίνδυνο να σπάσουν απροειδοποίητα. Εάν 

κλαδευτούν αυστηρά τα δένδρα αυτά, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια, θα 

επηρεαστεί αρνητικά η εικόνα της πόλης και πιθανόν, η υγεία των δένδρων. Εάν 

δεν κλαδευτούν, υπάρχει κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων. 

 Για να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα προτείνεται να ζητηθεί  επιστημονική 

συνδρομή από ειδικούς, ώστε να μπορέσουν να διατηρηθούν τα δένδρα  

εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλειά τους. Αντίστοιχες δράσεις έχουν γίνει 

στον Δήμο Αθηναίων για τα δένδρα του Εθνικού Κήπου και με τον Δήμο Αιγιαλείας 

για τον ιστορικό πλάτανο του Παυσανία. 

Στον Εθνικό κήπο της Αθήνας έχουν γίνει έως τώρα: 

Σε πρώτη φάση αξιολόγηση V.T.A.  σε 430 δένδρα.  

Σε δεύτερη φάση περαιτέρω έλεγχος με τομογραφίες σε 80 δένδρα. 

Σεμινάριο επιμόρφωσης του προσωπικού. 

Τελικός στόχος της παρέμβασης αυτής είναι να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα 

διαχείρισης των δένδρων σε βάθος χρόνου, επιστημονικά τεκμηριωμένο, 

προκειμένου να σταματήσει η ad hoc αντιμετώπιση της διαχείρισης των δένδρων 

που γίνεται ως τώρα και να διασφαλιστεί η  αποφυγή κινδύνων από πτώσεις 

κλώνων και δένδρων για το κοινό.   

 Στον Δήμο Αιγιαλείας έχει γίνει αξιολόγηση του ιστορικού πλάτανου του 

Παυσανία , και θα ακολουθήσει κλάδεμα από το εξειδικευμένο τεχνικό 

προσωπικό. 

 Για τον Δήμο Ρόδου ζητήσαμε να γίνει κατ’ αρχήν αξιολόγηση V.T.A.  για 

27 συνολικά δένδρα στο κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω : 

 17 φίκοι στο Ήχος και Φως, όπου είχαμε και σημαντικό ατύχημα 
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 Ο ιστορικός  φίκος του Ακταίον, που χρειάζεται ειδική μέριμνα για να 

ανακάμψει πλήρως 

 6 φίκοι και ένας πλάτανος στα Πλατανάκια 

 ένας φοίνικας στα 100 μαγαζιά 

 η συκομορέα πίσω από την Νέα Αγορά. 
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Τα δέντρα θα αναλυθούν με τη συμπλήρωση ατομικής φόρμας, σύμφωνα με τη 

V.T.A. Διαδικασία (Visual Trees Assessment). Κατά την οπτική αξιολόγηση, εκτός 

από γενικά και μορφομετρικά δεδομένα, θα συλλεχθούν πληροφορίες για την 

κατάσταση ευρωστίας, για την πιθανή παρουσία δομικών ελαττωμάτων, για το 

μορφοφυσιολογικό στάδιο και για την αισθητική/ιστορική αξία κάθε δέντρου. Σε 

συνέχεια του οπτικού ελέγχου θα ακολουθήσει πρόταση ολοκληρωμένου 

προγράμματος  διαχείρισης δέντρων, το οποίο θα συνίσταται στις πιθανές 

συστάσεις για δενδροκομικές παρεμβάσεις, στον καθορισμό του χρονικού πλαισίου 

και στον καθορισμό της πιθανής ενόργανης ανάλυσης που ενδεχομένως να 

κριθούν απαραίτητες για την ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας. Η οπτική 

ανάλυση θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες του Βρετανικού Ομίλου 

Ασφάλειας Δέντρων (N.T.S.G- National Tree Safety Group) λαμβάνοντας υπόψη 

όλες τις πιθανές αρνητικές αποκλίσεις ("ελαττώματα") σε σχέση με μια θεωρητική 

αντιληπτή νόρμα, για τον ορισμό της οποίας θα χρησιμοποιηθούν τα Αρχιτεκτονικά 

μοντέλα του Francis Hallé και τα Στάδια Ανάπτυξης του Pierre Raimbault. Στο 

τέλος της διαδικασίας θα εκπονηθεί έκθεση και θα περιέχει το σχέδιο διαχείρισης 

 Η δράση αυτή φιλοδοξούμε να αποτελέσει την αρχή μιας διαδικασίας 

βελτίωσης των τρόπων διαχείρισης των εμβληματικών δένδρων της πόλης με την 

εισαγωγή τεχνογνωσίας, κάνοντας σε επόμενη φάση σεμινάρια στο προσωπικό μας 

και εκπονώντας τελικά σχέδια διαχείρισης των δένδρων της πόλης σε βάθος 

χρόνου, επιστημονικά τεκμηριωμένα,  προκειμένου να υπάρξει το μέγιστο δυνατό 

υγιές πράσινο, χωρίς να διακινδυνεύεται την ασφάλεια των πολιτών και να 

περιοριστεί η αστική ευθύνη από ατυχήματα. 

 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την προαναφερόμενη  δράση υπό τον τίτλο: 

"Επιμορφωτική και υποστηρικτική δράση για την αξιολόγηση 

εμβληματικών δέντρων", στον ΚΑΕ 35-6142.0007 του Προϋπολογισμό 

έτους 2022 και με CPV 80511000-9. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ            

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ 

Επιμορφωτική και 

υποστηρικτική δράση για την 

αξιολόγηση εμβληματικών 

δέντρων 

80511000-9 Υπηρεσία 6.967,21 1 6.967,21 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 6.967,21 

ΦΠΑ 22% 1.532,79 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 22% 8.500,00 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

 

 

 

Α/Α Γεραβέλης Σπύρος 

Γεωπόνος ΠΕ 
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