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Άρθρο 1ο      Αντικείμενο συγγραφής
Με  την  παρούσα  προβλέπεται  να  γίνει  η εργασία:«  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ-  ΕΚΘΑΜΝΩΣΕΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ  2016  »   που  εκτελείται  σύμφωνα  με  τους
όρους δημοπράτησης του έργου. 

Άρθρο 2ο   :  Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις (όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν ):
 αρθρο 209 του Ν.3463/06, (ΦΕΚ114/Α )
 του Ν.3852/10 ( ΦΕΚ 87/Α ) 
 N.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α΄)

καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έχει εφαρμογή ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά .

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Συμφωνητικό
β. Οικονομική προσφορά
γ. Τιμολόγιο μελέτης
δ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
ε. Τεχνική εκθεση
στ.Ο  προϋπολογισμός μελέτης .

Άρθρο 4ο :Ε  γγύηση καλής εκτέλεσης .   Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της αξίας της σύμβασης εργασίας χωρίς ΦΠΑ

σύμφωνα με το υπ' αρ. 72 άρθρο του Ν 4412/2016

Προθεσμία  εκτέλεσης  της  εργασίας  ορίζεται  σε  4  τέσσερις μήνες  από την  υπογραφή της
σχετικής  σύμβασης.   Παράταση  της  προθεσμίας  μπορεί  να  δοθεί  από  την  Υπηρεσία   σε
περίπτωση  αδυναμίας  ολοκλήρωσης  της  εργασίας  λόγω  ακατάλληλων  καιρικών  συνθηκών  ,
σύμφωνα με την νομοθεσία ,

Άρθρο 5ο :Υποχρεώσεις του αναδόχου
      5.1 H συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο,
ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία των εργασιών και
έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών.  
     5.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει τη βλάστηση όπως
δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται  για την
εκτέλεση των εργασιών, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους
λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισμού
των μηχανημάτων ή καταπάτηση φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα.
    5.3 Σε  περίπτωση ζημιάς ή  καταστροφής σε υπάρχουσες  κατασκευές  ή  σε στοιχεία  του
φυσικού περιβάλλοντος ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα
(ή το φυσικό περιβάλλον) στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, με
δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης.
        5.4 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας
με εξειδικευμένο έμπειρο προσωπικό, μηχανήματα, γερανοφόρα οχήματα, φορτηγά αυτοκίνητα
εργαλεία κ.λ.π.  και ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την
τεχνογνωσία κλάδευσης υψηλών δένδρων  και την γεωτεχνική επιστήμη.

        5.5 Η επίβλεψη της εργασίας εκ μέρους του αναδόχου θα γίνεται από υπεύθυνο πτυχιούχο
γεωπόνο ή δασολόγο ή τεχνολόγο γεωπόνο ή δασολόγο  ο οποίος θα παρευρίσκεται διαρκώς
στον τόπο εργασίας κατά τη διάρκεια των κλαδεμάτων και θα συνεργάζεται με τον επιβλέποντα
της Υπηρεσίας υποχρεωτικά.
  Το παραπάνω αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία της ανάθεσης



5.6 Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή
στο  προσωπικό  του  εργοδότη,  ή  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  ώστε  να  εξαλείφονται  ή  να
ελαχιστοποιούνται  οι  κίνδυνοι  ατυχημάτων  ή  επαγγελματικών  ασθενειών  κατά  την  φάση
εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 Να  παρέχει  μέσα  ατομικής  προστασίας,  να  επιβλέπει  ανελλιπώς  την  ορθή  εφαρμογή  των
μέτρων  ασφάλειας  και  υγείας  των  εργαζομένων,  να  τους  ενημερώνει  /  εκπαιδεύει  για  την
αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να
διευκολύνει  τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
      5.7.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις
που απαιτούνται  για την εκτέλεση των εργασιών (διακοπή ρεύματος,  διακοπή ή ρύθμιση της
κυκλοφορίας κ.λ.π.)
       5.8  Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 216 του
Ν 4412/2016 και να τραβά φωτογραφίες κατά την πρόοδο των εργασιών
      5.9 Όλα τα οχήματα και μηχανήματα του ανάδοχου θα πρέπει να έχω όλες τις κατά το νόμο
άδεις ,εγκρίσεις και πιστοποιήσεις.

 Άρθρο 6ο :   Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές   δεν  υπόκεινται  σε  καμία αναθεώρηση για  οποιονδήποτε  λόγο ή  αιτία,  αλλά

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Άρθρο 7ο :     Τρόπος πληρωμής
Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται με την

υπηρεσία για την οργάνωση του προγράμματος και την εκτέλεσή του.  Επίσης θα πρέπει να τηρεί
ημερολόγιο και να τραβά φωτογραφίες πριν και μετά  το κλάδεμα.

Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο ποσόν
που  θα  διαμορφωθεί,  μετά  την  προσφορά  που  θα  δώσει  επί  της  τιμής  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της), προκειμένου να είναι
μειοδότης.
Η καταβολή  του  ως  άνω ποσού  γίνεται  και  τμηματικά  ύστερα από έκδοση σχετικού  δελτίου
παροχής  υπηρεσιών του  αναδόχου  και  ανάλογα με  την  πρόοδο  των  εργασιών,  εφόσον  δεν
υπάρχουν νομικά κολλήματα και μετά τον προληπτικό έλεγχο από τον επίτροπο του ελεγκτικού
συνεδρίου  σύμφωνα με τον ν.  3202/2003
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η
αμοιβή  δεν  υπόκειται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιοδήποτε  λόγο  και  αιτία  και  παραμένει
σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 8ο :   Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους

φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Χανίων

Άρθρο 9ο :   Επίλυση διαφορών
Οι  διαφορές  που  θα  εμφανισθούν  κατά  την  εφαρμογή  της  σύμβασης,  επιλύονται

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χανιά       19/ 10 / 2016
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