ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΡΗΣΗ : 2019-2020
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 8/2019

ΜΕΛΕΤΗ
« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
10.110,00 €
ΦΠΑ 24%: 2.426,40€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:12.536,40€

1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προϋπ 1 2 . 5 3 6 , 4 0 €
Πηγή Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

Χρήση 2019-2020
CPV 77341000-2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά στην κλάδευση υψηλών δέντρων που βρίσκονται σε
πεζοδρόµια, νησίδες, πάρκα, χώροι πρασίνου, πλατείες, παιδικές χαρές, γήπεδα,
δηµοτικά οικόπεδα ,

Νεκροταφεία

και

γενικότερα

σε άλλους χώρους

ευθύνης του

∆ήµου Λευκάδας .Η παρούσα εργασία είναι απαραίτητη στα πλαίσια των προσφερόµενων
υπηρεσιών του δήµου για πρόληψη και αποφυγή θραύσης κλάδων ή/και πτώσης
δένδρων, από δυσµενείς καιρικές συνθήκες ή ολικής ξήρανσης δένδρων, που εγκυµονεί
κινδύνους για διερχόµενους πολίτες, οχήµατα, κτίρια κλπ. αλλά και περιπτώσεων
εκτάκτων αναγκών διότι στην επικράτεια του δήµου υπάρχουν δέντρα τα οποία δεν
µπορεί να παρέµβει ο ∆ήµος λόγω ανεπάρκειας και διαθεσιµότητας υλικοτεχνικών
υποδοµών (δέντρα υψηλά που ξεπερνούν σε ύψος τις δυνατότητες παρέµβασης µε
καλαθοφόρο όχηµα που διαθέτει ο δήµος ή µειωµένη προσβασιµότητα δέντρων κλπ)
ώστε να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση της εργασίας από το δήµο ή να τίθεται σε
κίνδυνο η ασφάλεια εργαζοµένων και των εγκαταστάσεων πέριξ της ζώνης κλάδευσης .
Η συνολική δαπάνη για την εργασία κλαδέµατος υψηλών δέντρων προϋπολογίζεται στο
ποσό 10.110,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικά ποσό 12.536,40 € και θα
βαρύνει τον Κ.A 35.7336.002 του έτους 2019 έως του ποσού 6.268,20 ευρώ για
εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν το 2019 και έως του ποσού 6.268,20 ευρώ για
εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν το 2020 . Σχετική πίστωση θα προβλεφθεί στον
προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2020.

Λευκάδα 1/11/2019

Ο ΣΥΝΤΆΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ Α Ι

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα περιγραφή αφορά στο κλάδεµα υψηλών δέντρων που βρίσκονται σε
πεζοδρόµια, νησίδες , πάρκα, χώροι πρασίνου, πλατείες παιδικές χαρές, γήπεδα, δηµοτικά
νεκροταφεία και γενικότερα άλλους χώρους ευθύνης του ∆ήµου Λευκάδας .
Η κλάδευση των υψηλών δένδρων, αποτελεί µια εργασία δύσκολη τεχνικά, επικίνδυνη
και απαιτεί έµπειρο και ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Ως κλάδεµα δέντρων ορίζεται η
επιλεκτική αποµάκρυνση τµήµατος της βλάστησης αυτών , µε σκοπό τη βελτίωση της υγείας
και σφριγιλότητας , τον έλεγχο της ανάπτυξης ,της αισθητικής ,για λόγους ασφάλειας και για
να εξισορροπηθεί η υπέργεια βλάστηση σε σχέση µε το ριζικό σύστηµα.
Προτεραιότητα στην κλάδευση των δέντρων έχουν αυτά που θεωρούνται από την υπηρεσία ως
υψηλής επικινδυνότητας, σύµφωνα πάντα µε τις εκάστοτε εντολές της Υπηρεσίας, όπως θα
διαβιβάζονται προς εκτέλεση.
Όλες οι εργασίες κλάδευσης των δέντρων θα γίνονται κατά τον πιο πρόσφορο κάθε φορά
τρόπο. Η µείωση του συνολικού όγκου του δένδρου θα γίνεται µε ταυτόχρονη διατήρηση των
χαρακτηριστικών του είδους, χωρίς να επέλθει καµία φθορά ή βλάβη τόσο στα δέντρα όσο και
στους χώρους κλάδευσης. Σε ενάντια περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη της αποκατάστασης
των φθορών και βλαβών ανήκει στον ανάδοχο.
Στο αντικείµενο της εργασίας συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά όλων των κλαδοτεµαχίων και ο
επιφανειακός καθαρισµός των κλαδεµένων κλάδων και υπολειµµάτων.
Όπου από την υπηρεσία κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο, κατ' εξαίρεση µπορεί να
πραγµατοποιηθεί κλάδευση δέντρου για λόγο έκτακτης ανάγκης και δηµόσιας ασφάλειας εκτός
της προτεινόµενης περιόδου κλάδευσης.
ΧΩΡΟΙ & ΕΙ∆ΟΣ ΚΛΑ∆ΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ:
Τα κλαδέµατα θα πραγµατοποιηθούν στην πόλη της Λευκάδας , στην Εξάνθεια ,
στον Φρυά , στο Πινακοχώρι, στην Βασιλική, στην Καρυά , στους Τσουκαλάδες , στον
∆ρυµώνα , στην Νικιάνα , στην Λυγιά, στο Νυδρί , στην Βαυκερή , στο Βλυχό ,στο
Μαραντοχώρι, στο Αθάνι και
στα Βουρνικά. Είδη δέντρων προς κλάδευση: Πεύκα ,
Πλατάνια , Ευκάλυπτοι , Πουρνάρια και Κυπαρίσσια.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Οι εργασίες της κλάδευσης θα πραγµατοποιούνται µε την σωστή χρήση κατάλληλων
µηχανηµάτων, εργαλείων και όπου απαιτηθεί (ιδιάζουσες περιπτώσεις) θα εκτελούνται µε ,
αναρριχητή ακολουθώντας πιστά τις αναγνωρισµένες τεχνικές ώστε να είναι σύµφωνες µε τους
δενδροκοµικούς κανόνες κλάδευσης δένδρων .Ενδεικτικά περιγράφονται στον ΕΛΟΤ ΤΠ 150110-06-04-01:2009.

•

•

Η κλάδευση των δένδρων θα πρέπει να γίνει στην κατάλληλη εποχή του έτους,
αποφεύγοντας τις περιόδους καύσωνα ή παγετού , σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τις
οδηγίες της Υπηρεσίας µας.
Κατά το κλάδεµα θα αφαιρείται το µεγαλύτερο µέρος των παλαιών βλαστών του
δέντρου , µε στόχο την ανανέωση της βλάστησης .Κατά την αφαίρεση πολλών κλάδων
πρέπει να δοθεί µέριµνα ώστε να µείνουν αρκετοί οφθαλµοί , για να µπορεί το φυτό να
βλαστήσει. Αφαιρούνται βλαστοί ή κλάδοι , που επηρεάζουν αρνητικά το ισορροπηµένο
σχήµα του φυτού και κόβονται από την βάση τους οι “ζωηροί” κλάδοι , οι οποίοι όταν
δεν είναι σωστά κατανεµηµένοι µπορεί να ανατρέψουν την ισορροπία του δέντρου.
Επίσης αφαιρούνται κλάδοι κατεστραµµένοι και άρρωστοι καθώς και όλοι οι
παράπλευροι , ανώριµοι και ασθενικοί βλαστοί που εµφανίζονται στο κέντρο των
δέντρων και µπορεί να αποτελέσουν πιθανές εστίες µόλυνσης. Για την δηµιουργία
ισχυρού και ανθεκτικού σε ανέµους σκελετού, το δέντρο πρέπει να κλαδευτεί ώστε να
µείνουν περιορισµένοι ανθεκτικοί κλώνοι , σε σωστές αποστάσεις µεταξύ τους κατά
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•

•

•
•

µήκος και ακτινωτά , γύρω από τον κεντρικό κορµό. Στις δεντροστοιχίες , οι κύριοι
κλάδοι των δέντρων πρέπει να αρχίζουν σε ύψος 1,80 έως 2,40 m από την επιφάνεια
του εδάφους. Οι πιο χαµηλοί κλάδοι τους πρέπει να αφαιρούνται, ώστε η διάβαση κάτω
από τα δέντρα να είναι απρόσκοπτη και χωρίς κίνδυνο τραυµατισµού.
Οι τοµές των κλαδευθέντων κλάδων να είναι λείες και πλάγιες ώστε να αποφεύγεται η
υγρασία του νερού της βροχής, που καθιστά τα δέντρα ευπρόσβλητα σε
µυκητολογικές προσβολές. Για τον παραπάνω λόγο, µετά την κλάδευση θα πρέπει να
καλύπτονται οι τοµές µε διάµετρο µεγαλύτερη των 7 εκατοστών, µε ειδικό
επικαλυπτικό πληγών των δένδρων.
Να αποφεύγονται οι τυχόν τραυµατισµοί του κορµού και των εναποµεινάντων
τµηµάτων των κλάδων. Τυχόν τραυµατισµός (πλήγωση) θα πρέπει άµεσα να
αποκαθίσταται µε ειδικό επικαλυπτικό πληγών των δένδρων.
Κατά την κλάδευση των δένδρων θα πρέπει να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή
οµοιοµορφία, ως προς το ύψος της δενδροστοιχίας.
Οι κλαδευθέντες κλάδοι καθώς και τα προϊόντα κλάδευσης των δέντρων θα πρέπει να
αποµακρύνονται από τους χώρους κλάδευσης άµεσα µε φορτηγό και να καθαρίζεται ο
παραπάνω χώρος από τα όποια υπολείµµατα της κλάδευσης (µικρά κλαδάκια, φύλλα,
πριονίδια κλπ) & να µεταφέρονται σε χώρο που υποδεικνύεται από την υπηρεσία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εύρυθµη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών κλάδευσης :
1 .Να ορίσει επιβλέποντα εργασιών .
Όσον αφορά τις εργασίες κλαδέµατος από µέρους του αναδόχου, θα πρέπει να επιβλέπονται
από Γεωπόνο Π.Ε. ή Τεχνολόγο Γεωπόνο Τ.Ε. ο οποίος θα συνεργάζεται µε την αρµόδια
υπηρεσία του ∆ήµου (Τµήµα Πρασίνου & Περ/ντος) .Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
αναγράφονται στην Ειδική Συγγραφή (Β) της παρούσας.
2. Να διαθέτει εναερίτη δέντρων & γειριστή ανυψωτικού µηχανήµατος .
Όσον αφορά τους εργαζοµένους που απασχολούνται θα πρέπει να έχουν
πιστοποιήσεις εκπαίδευσης ασφαλούς εργασίας σε ύψος και εναερίτη δένδρων για
τουλάχιστον δύο εργαζόµενους, οι οποίες να έχουν χορηγηθεί από εγκεκριµένους πιστοποιηµένους φορείς.
Επίσης θα διαθέτει χειριστή ανυψωτικού µηχανήµατος . Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αυτ(όν
αναγράφονται στην Ειδική Συγγραφή (Γ 1&2) της παρούσας.
3 .Να διαθέτει τα απαιτούµενα µηχανικά µέσα .
• Τουλάχιστον ένα ανυψωτικό(γερανοφόρο) µηχάνηµα ύψους τουλάχιστον 20 µέτρων,
ανύψωσης προσώπων (καλαθοφόρο ειδικών προδιαγραφών όσον αφορά την ασφάλεια
που προβλέπονται για την ανύψωση εργαζοµένων), τα οποία πρέπει να είναι
κατάλληλα για εργασίες κλάδευσης. Τα γερανοφόρα οχήµατα Οα πρέπει να διαθέτουν
τα µέσα προστασίας που προβλέπονται ( ζώνες πρόσδεσης κ.λ.π.) για την ασφάλεια
των κλαδευτών και
*
• Τουλάχιστον ένα φορτηγό για φόρτωση και αποµάκρυνση των προϊόντων κλάδευσης.
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά των ανωτέρω µηχανηµάτων αναγράφονται στην Ειδική
Συγγραφή (Α) της παρούσας.
4. Να επιµελείται για την λήψη µέτρων ασφαλείας στο γώρο εργασιών .
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά ειδοποιώντας την αντίστοιχη Υπηρεσία (πχ. ∆ΕΗ,
ΤΡΟΧΑΙΑ και άλλους φορείς ) για διακοπή ρεύµατος ή διακοπή κυκλοφορίας οχηµάτων
πραγµατοποιώντας όλες τις απαιτούµενες από τον νόµο ενέργειες, σε περίπτωση που το
κλάδεµα επιβάλει την λήψη του συγκεκριµένου µέτρου ασφάλειας.
Έγκαιρα και τουλάχιστον από την προηγούµενη ηµέρα της κλάδευσης, θα πρέπει να
εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο της εργασίας, η δυνατότητα απρόσκοπτης και ασφαλούς
κλάδευσης των δέντρων (τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για την αποµάκρυνση
αυτοκινήτων, τοποθέτηση ταινιών σήµανσης ,κώνων κλπ.) στο σηµείο που θα
πραγµατοποιηθεί κλάδευση .
Συγκεκριµένα επιβάλλεται η λήψη µέτρων ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας όπως :
• διακοπή κυκλοφορίας στη λωρίδα όπου βρίσκεται κοντά το δέντρο και έλεγχος της
κυκλοφορίας για την κίνηση οχηµάτων αλλά και πεζών ,καθώς αποτελεί κίνδυνο για
τους ίδιους και τους εργαζόµενους.
• Θα χρησιµοποιούνται σηµατοδότες, πινακίδες, κώνοι, φράγµατα, ταινίες σήµανσης,
παρακάµψεις, ρυθµίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές και όργανα ανάλογα µε τις
περιστάσεις. Τα φράγµατα, κώνοι ή άλλα εξαρτήµατα θα τοποθετούνται σε κανονικά
διαστήµατα στην άµεση περιοχή ΤΩΝ εργασιών και σε θέση τέτοια ώστε να δίνουν
επαρκή προειδοποίηση στους οδηγούς για να αποφεύγεται η ανάγκη απότοµου
φρεναρίσµατος.
• Εργασίες ή εξοπλισµός που βρίσκονται στο δρόµο θα προστατεύονται µε κατάλληλες
πινακίδες, φώτα, φράγµατα, ρυθµίσεις κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους. Ο παραπάνω
εξοπλισµός ασφαλείας τοποθετείται πριν την έναρξη των εργασιών και Οα
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αποµακρύνεται όταν δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας.
Να διαθέτει εργαζόµενους ως ρυθµιστές κυκλοφορίας θα απασχολούνται στις ακόλουθες
περιπτώσεις :
• Όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα από περιοχές που καταλαµβάνονται από
οχήµατα εργασίας ή εξοπλισµούς, που φράζουν µερικώς ή ολικώς το δρόµο.
• Όταν υπάρχει ανάγκη µονοδρόµησης στην περιοχή εργασίας , όπου η κυκλοφορία
είναι µεγάλη, οι ταχύτητες προσέγγισης είναι µεγάλες και δεν υπάρχει σύστηµα
σηµατοδότησης.
• Όταν δεν µπορεί να γίνει συντονισµός της κυκλοφορίας µε το υπάρχον σύστηµα
κυκλοφορίας, ή όταν δεν επαρκεί το υπάρχον σύστηµα σηµατοδότησης ή όταν τα
οχήµατα που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας ή οι κατασκευές προεξέχουν
σε µία διασταύρωση παρεµποδίζοντας την κυκλοφορία.
• Όταν οι εργαζόµενοι ή ο εξοπλισµός καταλαµβάνουν το ρεύµα κυκλοφορίας σε
οποιαδήποτε θέση και τα επερχόµενα οχήµατα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση.
• Σε περιοχές µεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας, όπου απαιτείται προσωρινή
προστασία ενόσω όργανα ρύθµισης κυκλοφορίας επισκευάζονται ή αφαιρούνται.
• Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθµισης κυκλοφορίας δεν είναι
άµεσα διαθέσιµα.
Σε κάθε περίπτωση που δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζόµενους, εξοπλισµό
καθώς και σε διερχόµενους πεζούς ή µη και κυκλοφορία µέσο) των άλλων τρόπων
ρύθµισης κυκλοφορίας.
Κάθε ρυθµιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασµένος και θα χρησιµοποιεί ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά:
• Κατάλληλη ένδυση µε φωσφορίζουσα ταινία, κράνος µε φωσφορίζουσα ταινία,
µέσο επικοινωνίας µε τους άλλους ρυθµιστές κυκλοφορίας της ίδιας οµάδας, που
δεν είναι ορατοί µεταξύ τους.
•
Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις
«Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» (όπως
ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π∆305/96).
•>
•
Τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στη συνέχεια ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
συντελούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχηµάτων.
Ο εξοπλισµός ασφάλειας θα αποτελείται και ενδεικτικά αναφέρεται:
από στολή εργασίας (σακάκι, παντελόνι ή φόρµα), κράνος, ωτοασπίδες, γάντια,
επιγονατίδες, µπότες και ζώνη. Τα παραπάνω είδη θα ακολουθούν τις προδιαγραφές
του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΑ.ΙΝ.Υ.Α.Ε). Η
επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού και η σωστή χρησιµοποίησή του ελαχιστοποιεί
τον κίνδυνο τραυµατισµού του τεχνίτη κλαδέµατος.
• Οι εργαζόµενοι που συµµετέχουν έµµεσα σε χειρωνακτικές διαδικασίες εδάφους
(καθαρισµός, αποµάκρυνση κλαδιών κ.λπ.), θα πρέπει να βρίσκονται, κατά την
διάρκεια της κλάδευσης, σε απόσταση πέντε 5 τουλάχιστον µέτρων από το σηµείο
εκτέλεσης εργασιών προς αποφυγή πιθανού τραυµατισµού τους .
Θα εξετάζεται εάν στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών διέρχονται ηλεκτροφόρα
καλώδια και ανάλογα θα σχεδιάζεται το κλάδεµα έτσι ώστε ούτε ο εργαζόµενος, ούτε
τα εργαλεία κλαδέµατος αλλά ούτε τα κοµµένα κλαδιά να έρχονται σε επαφή µε τα
καλώδια. Όταν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας θα χρησιµοποιούνται εργαλεία
χειρός µε µόνωση.
Μέτρα κατά τη χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων.
Το ανυψωτικό µηχάνηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ανυψώσει τον τεχνίτη στην θέση
εργασίας στο δέντρο.
•
Ο χειριστής του ανυψωτικού (καλαθοφόρου) οχήµατος θα πρέπει να διαθέτει την
απαιτούµενη από τον νόµο άδεια χειριστή για το συγκεκριµένο µηχάνηµα
• Ο χειριστής του ανυψωτικού µηχανήµατος και ο επικεφαλής της οµάδας εργασίας θα
εξετάζουν και θα αποφασίζουν από κοινού την όλη διαδικασία κίνησης του
µηχανήµατος για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.
• Ο χειριστής του οχήµατος είναι υπεύθυνος για το ασφαλές στήσιµο του ανυψωτικού
(καλαθοφόρου) . Το καλαθοφόρο θα στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια και θα
διατηρείται σε θέση οριζόντια µε τη βοήθεια πελµάτων σταθεροποίησης. Εφιστάται η
προσοχή στην µη υπερφόρτωση του βραχίονα ανύψωσης του µηχανήµατος.
• Όλοι οι εργαζόµενοι θα είναι εφοδιασµένοι µε κράνος, προστατευτικά υποδήµατα και
φόρµα εργασίας ,γάντια , ιµάντες συγκράτησης, κ.α . Το προσωπικό που θα
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών
πρέπει να είναι κατάλληλα
εκπαιδευµένο, ειδικευµένο και πεπειραµένο.
Ο εντολέας έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση αποµάκρυνση κάθε τεχνίτη κ.λπ.
εφόσον αυτός προφανώς δεν κατέχει τα απαιτούµενα κατά την επιστήµη και την πείρα

•
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προσόντα για κανονική εκτέλεση των υπηρεσιών που ανέλαβε.Ο έλεγχος που ασκείται από τον
εντολέα στο προσωπικό του αναδόχου, σκοπό έχει τη διασφάλιση της τέλειας και µε οµαλό
τρόπο αποπεράτωσης των υπηρεσιών και σε καµία περίπτωση δεν θα ερµηνευθεί ότι καθιστά
συµµέτοχο τον εντολέα στις οποιεσδήποτε παραβάσεις του προσωπικού και τις εν γένει κακές
συνέπειες λόγω ακαταλληλότητας.
Προληπτικά µέτρα ασφαλείας - ατυχήµατα-ζηµιές - ασφαλίσεις :
*
• Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για τη σήµανση, την τήρηση της τάξης και της
καθαριότητας στο χώρο του για τη συµµόρφωση προς τις εκάστοτε αστυνοµικές,
υγειονοµικές διατάξεις, τους εργατικούς νόµους, τις συλλογικές συµβάσεις, τις
κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ.
• Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προφύλαξης που σχετίζονται
µε τη χρήση των εργαλείων, µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων καθώς και
ασφάλειας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός
τρίτου σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, υπέχων µονοµερώς κάθε
ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια από την µη καλή εφαρµογή τους.
Η σχετική νοµοθεσία περί συνθηκών ασφάλειας στην εργασία αφορά τουλάχιστον στα:
Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’), Π.∆. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α’), Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α’), Π.∆.
395/94 (ΦΕΚ 220 Α’ - ∆. Σφ. ΦΕΚ 6 Α’), Π.∆. 88/99 (ΦΕΚ 94 Α’), Ο∆. 2009/104/ΕΚ,
Κ.Υ.Α. 4373/1205/93 (ΦΕΚ 187 Β’), Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α’ - ∆. Σφ. ΦΕΚ 6 Α’), Π.∆.
105/95 (ΦΕΚ 67 Α’), Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34 Α’), Π.∆. 176/05 (ΦΕΚ 227 Α’), Π.∆. 149/06 (ΦΕΚ
159 Α’), Π.∆. 397/94 (ΦΕΚ 221 Α’ - ∆. Σφ. ΦΕΚ 6 Α’), Εγκ. Υπ. Εργασίας 10406/12- 06-2012,
Κ.Υ.Α. 15085/593/03 (ΦΕΚ 1186Β’), Π.∆. 31/26-1/5-2-1990 (ΦΕΚ 11 A’), Ν.
2696/99 (ΦΕΚ 57 Α’), Π.∆. 22/29-12-33 & Π.∆. 17/12-1-78 (ΦΕΚ 3 Α’) και ΠΥΡ. ∆ΙΑΤ.
4/2012/12 (ΦΕΚ 1346 Β’).
Ενδεικτικά των ελάχιστων απαιτούµενων µέτρων Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (και
των Μέσων Ατοµικής Προστασίας) θεωρούνται όσα αναφέρονται στις «Τεχνικές Οδηγίες
Κλαδεµάτων ή Κοπής ∆έντρων» της ∆ΕΗ - ∆Ε∆∆ΗΕ.
Κάλυψη έκτακτων καταστάσεων : Εφόσον απαιτείται και ζητηθεί λόγω της ιδιαιτερότητας του
αντικειµένου των υπηρεσιών και κάλυψη έκτακτων καταστάσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να
εργαστεί ακόµα και υπερωριακά, κατά τις Κυριακές και Εορτές ή απογευµατινές ώρες, εφόσον
διαταχθεί γι' αυτό µε έγγραφο από την υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καµία αξίωση του
αναδόχου για πρόσθετη αποζηµίωση δεν θα γίνει δεκτή.
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Ο ΣΥΝΤΆΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προϋπ 1 2 . 5 3 6 , 4 0 €
Πηγή Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

Χρήση 2019-2020
CPV 77341000-2

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οι τιµές µονάδος προκύπτουν από το φεκ Β' 1746/19/5/2017 «Κανονισµός Περιγραφικών
Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων».

α/
α

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

2

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΛΛΟΣ

Ανανέωση κόµης ή κοπή
µεγάλου δένδρου ύψους
από 12µέτρα. έως
16µέτρα.

Τεµ.

24

140,00

3.360,00€

Ανανέωση κόµης ή κοπή
µεγάλου δένδρου ύψους
από 16µέτρα έως
20µέτρα.

Τεµ.

30

225,00

6.750,00€

ΣΥΝΟΛΟ:

Λευκάδα 1/11/2019

ΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ

10.110,00 €

ΦΠΑ 24%:

2,426,40 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΛΑΠΑΝΗ:

12.536,40€

Ο ΣΥΝΤΆΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προϋπ 1 2 . 5 3 6 , 4 0 €
Πηγή Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

Χρήση 2019-2020
CPV 77341000-2

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αρθρο 1° : Αντικείµενο εργασίας.
Η παρούσα αφορά την εργασία κλαδέµατος υψηλών δέντρων που βρίσκονται σε πεζοδρόµια,
νησίδες, πάρκα, χώροι πρασίνου, πλατείες παιδικές χαρές, γήπεδα, δηµοτικά οικόπεδα και
γενικότερα άλλους χώρους ευθύνης του ∆ήµου Λευκάδας .
Αρθρο 2° : ίσχύουσες διατάξεις .
Η
εργασία
θα
εκτελεστεί
µε
τις
σχετικές
διατάξεις
του
Ν.4412/2016
(ΦΕΚΑ'147/08/08/2016) και του Ν.3463/2006,των σχετικών ερµηνευτικών εγκυκλίων
τους και σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. Για την ανάθεση της εργασίας
θα ληφθεί υπόψη ,η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ,µόνο βάσει
τιµής.
Αρθρο 3° : Συµβατικά στοιχεία .
Συµβατικά στοιχεία είναι
• Η τεχνική έκθεση .
• Η τεχνική περιγραφή & προδιαγραφές.
• Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
• II συγγραφή υποχρεώσεων (Γενική & Ειδική) &
Αρθρο 4° : ∆ικαιούµενοι συµµετοχής .
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και
κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών τα οποία είναι εγκατεστηµένα α) σε κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος - µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ)
σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016.
Αρθρο 5° : ∆ικαιολογητικά.
Ο Ανάδοχος, εκτός των δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στην ∆ήλωση ΤΕΥ∆, να
προσκοµίσει τουλάχιστον δύο βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών που θα αφορούν τα
πέντε τελευταία έτη για εργασίες παρόµοιες µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού,
συνολικού ποσού που ανέρχεται τουλάχιστον στο ήµισυ του ενδεικτικού προϋπολογισµού της
µελέτης περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Αρθρο 6ο : Εγγυήσεις .
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος πριν ή κατά την υπογραφή της
σύµβασης καταθέτει «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει
στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους µετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
Άρθρο 7° : ∆ιάρκεια της σύµβασης.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως 2902-2020 ή µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων εάν αυτή επέλθει πριν την καθορισµένη
ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης.
Αρθρο 8° : Τρόπος εκτέλεσης και παραλαβή του αντικειµένου της Σύµβασης .
1. Η εκτέλεση του αντικειµένου της Σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους που
καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (φεκ αΊ
47/08/08/2016).
2. Ο ανάδοχος θα ενηµερώνεται τηλεφωνικώς ή και γραπτώς για τις εκτελεσθείσες
εργασίες από την υπηρεσία και θα πρέπει σε διάστηµα δέκα ηµερολογιακών
ηµερών από την εποµένη της ειδοποίησης να έχει προβεί στην υλοποίηση τους
.Εργασία η οποία θα χαρακτηρισθεί από την υπηρεσία επείγουσα (λόγοι
επικινδυνότητας και ασφάλειας )0α υλοποιείται από τον ανάδοχο άµεσα και εντός
του εικοσιτετράωρου από την τηλεφωνική ή έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου
από την υπηρεσία.
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Ο ανάδοχος αποδέχεται την µη δεσµευτικότητα των ποσοτήτων ανά κατηγορία
ύψους ,από την πλευρά της υπηρεσίας ,δηλαδή µπορεί να υπάρχει αυξοµείωση
των ποσοτήτων ,πάντα εντός του µεγίστου ποσού της υπογραφείσας σύµβασης,
χωρίς να αλλάζει η τιµή ανά κατηγορία ύψους.
4. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η
διοίκηση αυτής διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 216 του Ν. 4412 /2016 από
την καθ' ύλην αρµόδια υπηρεσία η οποία µπορεί, µε απόφαση της να ορίσει για
την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο
της υπηρεσίας. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της
εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της
συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της
σύµβασης.
5. Όπως προβλέπεται στη τεχνική περιγραφή, τηρείται από τον ανάδοχο ηµερολόγιο
στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης.
6. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.4412/2016, από την αρµόδια επιτροπή
παραλαβής και σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221.
7. Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής µετά την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων.
Αρθρο 9° :Τεχνικές δυνατότητες ,ικανότητες , εξοπλισµός.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει για την εκτέλεση της εργασίας τα απαιτούµενα
παντός είδους µηχανήµατα, εργαλεία και µεταφορικά µέσα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
διαθέτει επαρκή εργατικά χέρια και µηχανικά µέσα και να εφαρµόσει υπερωρίες,
νυχτερινά συνεργεία, και εργασία σε εξαιρέσιµες ηµέρες, αν τούτο απαιτείται, χωρίς να
δικαιούται ουδεµία πρόσθετη αποζηµίωση. Η υπηρεσία δύναται ανά πάσα στιγµή να
απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων, αν κρίνει ότι η
εκτέλεση των εργασιών δεν είναι ικανοποιητική. Στην περίπτωση κατά την οποία ο
ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την σύµβαση
και τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ή τις εντολές που δίνονται από την υπηρεσία
είναι δυνατόν να τεθούν σε εφαρµογή οι διατάξεις περί εκπτώσεως αναδοχών.
Άρθρο 10°: Γνώση συνθηκών του έργου.
Η έννοια της υπογραφής της συµβάσεως εκ µέρους του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε
υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες που αφορούν στις
συγκεκριµένες υπηρεσίες, δηλαδή την θέση τους και τις ιδιαιτερότητές τους, τις µεταφορές
που απαιτούνται µε κάθε µέσο, την διάθεση διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την
κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, ευχέρεια εξευρέσεως
εργατικών χεριών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες και οιεσδήποτε
άλλες τοπικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και που
µπορούν να επηρεάσουν το κόστος των υπηρεσιών και ότι οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν κατά
την σύµβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συµµορφωθεί.
Αρθρο 11° : Ευθύνες αναδόχου.
Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήµατος
• ο ανάδοχος είναι µόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά για ζηµιές και ατυχήµατα είτε
στο προσωπικό του είτε στις κατασκευές, είτε στον εντολέα, είτε σε τρίτους, λόγω
παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρµογή των αναφερόµενων στην παρούσα.
• Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την τυχόν καταβολή αποζηµίωσης και
έχει κάθε αστική ή ποινική ευθύνη από όπου και αν προκύπτει από την εκτέλεση των
εργασιών ακόµη και αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψη του αλλά
σε τυχαίο γεγονός. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε
αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς µε αποζηµιώσεις
για ζηµίες που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και από τα
µεταφορικά µέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του δηµοσίου, ∆ήµων και
Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.
•
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε
άλλ(ον έργων ή εργασιών φορέα του δηµοσίου Τοµέα, που είναι δυνατό να επηρεάζονται
από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τους χώρους εργασίας του, να
αποκαθιστά ή να συµβάλλει στην άµεση αποκατάσταση TΩV τυχόν βλαβών ή διακοπών.
Αρθρο 12°: Αναθεώρηση τιµών.
Η τιµή µονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη κατά τη διάρκεια της
σύµβασης και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση υπόκειται.
Αρθρο 13° : Υποκατάσταση σύµβασης.
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στη σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής από άλλο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ,χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη.
Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Σύµβασης και τα παραπάνω θα

3.
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γίνονται χωρίς καµία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς αποζηµίωση για διαφυγόν
κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Αρθρο 14ο; Τρόπος Πληρωµής - Κρατήσεις - Φ.Π.Α
Ο ανάδοχος θα πληροώνεται τµηµατικά, ύστερα από την κατάθεση των παραστατικοί
(τιµολόγιο ,κ.α) και µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που απαιτείται σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία και θα βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ηµέρα της σύµβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον ∆ήµο.
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Α) ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (απαιτούµενα δικαιολογητικά).
Για το ανυψωτικό µηχάνηµα ανύψωσης προσώπων (καλαθοφόρο), κατάλληλο για εργασίες
κλάδευσης:
• Εν ενεργεία πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήµατος, σύµφωνα µε την ελληνική
νοµοθεσία ( ΥΑ 15085/593/ΦΕΚ 1186/ Β/ 25-08-2003 ).
• Αντίγραφο της άδειας Μηχανήµατος καλαθοφόρου ( ΜΕ )ύψους τουλάχιστον 20
µέτρων.
• Αντίγραφο ασφαλιστηρίου του µηχανήµατος.
• βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης µηχανήµατος (Μ.Ε) &
• Αντίγραφο Κ.Τ.Ε.Ο .
Για το φορτηγό για φόρτωση και αποµάκρυνση των προϊόντων κλάδευσης:
• Αντίγραφο ασφαλιστηρίου του οχήµατος .
• Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας .
• Αποδεικτικό πληρωµής τελών κυκλοφορίας.
• Αντίγραφο Κ.Τ.Ε.Ο .
Β) ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ορίσει επιβλέποντα για την εκτέλεση των εργασιών
κλάδευσης ο οποίος θα είναι Γεωπόνος ή ∆ασολόγος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας ή
Τεχνολόγος ∆ασοπονίας . Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν κατά την
υπογραφή της σύµβασης και είναι:
• Αντίγραφο πτυχίου σπουδών (Γεωπόνου ή ∆ασολόγου ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ
∆ασοπονίας) του ατόµου που δηλώθηκε ως επιβλέπων των εργασιών κλαδέµατος
από µέρους του αναδόχου .
• Πρόσφατο εγκεκριµένο πίνακα προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας , εφόσον
ο επιβλέπων Γεωπόνος ή ∆ασολόγος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας ή Τεχνολόγος
∆ασοπονίας είναι υπάλληλος του αναδόχου ή πρόσφατη κατάσταση µισθοδοσίας
απασχολούµενου προσωπικού.
Γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ & ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ .
Το προσωπικό του συµµετέχοντα θα πρέπει σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία
2001-45-ΕΚ Εργασίες σε ύψος καθώς και τα Π.∆. 155/2004, Π.∆.395/1994 και
Π.∆.396/1994 να έχει εκπαιδευτεί και να έχει πιστοποιηθεί (βεβαίωση παρακολούθησης )
σε ασφαλή εργασία σε ύψος και συγκεκριµένα στην εκτίµηση κινδύνου, στα µέσα
συλλογικής και ατοµικής προστασίας από πτώση, σε τεχνικές πρόσβασης και ασφάλισης
καθώς και πιστοποιηµένων αγκυρώσεων, 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 ( ΕΝ 353-2, ΕΝ355, ΕΝ358, ΕΝ360,ΕΝ 795, καθώς και στον έλεγχο στατικότητας
των δέντρων, στην χρήση συνδετών (ΕΝ362), στην χρήση του Μονού και του ∆ιπλού
Αναδέτη µε Αποσβεστήρα Κινητικής Ενέργειας ΕΝ 354, ΕΝ 355, ΕΝ362, στη ∆ιάσωση
Εναερίτη ∆έντρων µε συνοδευόµενη καθέλκυση, µε χρήση του παραπάνω εξοπλισµού και
Σχοινιού ΕΝ 1891Α, Καταβατήρα µε Αυτόµατο Ανασχετικό Μηχανισµό ΕΝ 12841 C, ΕΝ 341
και Μαχαιριδίου ∆ιάσωσης .
Οι εν λόγω πιστοποιήσεις (βεβαιώσεις παρακολούθησης) να έχουν χορηγηθεί από
εγκεκριµένους -πιστοποιηµένους φορείς.

1)

2) Ο χειριστής του ανυψωτικού (καλαθοφόρου) οχήµατος θα πρέπει να διαθέτει την
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απαιτούµενη από τον νόµο άδεια χειριστή για το συγκεκριµένο µηχάνηµα .
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διαθέτει ο συµµετέχων το απαραίτητο προσωπικό,
θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαιώσεις εκπαίδευσης και υπεύθυνες δηλώσεις των ατόµων που
θα συνεργαστεί ,όπου θα δηλώνουν ότι δέχονται να συνεργαστούν µαζί του για την εκτέλεση
της συγκεκριµένης εργασίας .
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