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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Ι. Μιχαήλ - Στρ. Στεφ. Σαράφη
566 25 Συκιές Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες:
Γεωργίου Χρυσοβαλάντω, Τηλ. 2313 313 141
email: georgiou.xrysovalanto@n3.syzefxis.gov.gr
Κωνσταντινίδου Χριστίνα
email: christina.konstantinidou.km@n3.syzefxis.gov.gr
Παραδεισοπούλου Αναστασία-Ζωή, Τηλ. 2313 313 172
email: paradeisopoulou.anastasia@n3.syzefxis.gov.gr
Ωραιοπούλου Βιβή, Τηλ. 2313 313 175
email: oraiopoulou.vivi@n3.syzefxis.gov.gr

Συκιές,

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες «Εκρίζωση πρέμνων ξερών
δέντρων από λάκκους φύτευσης (δενδροδόχους) σε πεζοδρόμια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.140,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 576/32843/25.08.2021
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η με α/α 598 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να καταθέσει, ιδιοχείρως είτε με συστημένη
επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού
Καταστήματος, στη διεύθυνση Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1- Τ.Κ. 56625 Συκιές
Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13.00
(λήξη επίδοσης προσφορών).
Η προσφορά θα περιέχει:
1. Οικονομική προσφορά.
2. Βεβαίωση οικείου Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ 30 ημέρες πριν από την υποβολή
της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει
υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο των υπηρεσιών ή Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών
από την αρμόδια ΔΟΥ.
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3. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά
ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του
άρθρου 43 του Ν.4506/2019) . (ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
Διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε
με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
4. Φορολογική ενημερότητα.
5. α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε
εισφορές.
β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να
προκύπτει ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (4 και 5) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019
6. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι:
α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων του με αρ. πρωτ. 23348/19-07-2021 τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών (επισυνάπτεται), που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος - γραφείο
Πρασίνου του Δήμου, β) τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη, γ) η προσφορά του δεν έχει
καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, δ) η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το σύνολο
των εργασιών που αναλύονται στη μελέτη
7. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και

τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της ανάθεσης.
Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο
εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε
τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών.
8.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 του με αρ.πρωτ.23348/19-07-2021
τεύχους τεχνικών προδιαγραφών.
9. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
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εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Τα σχετικά πιστ/κά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά
εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών αναλύονται στο με αριθμό πρωτ. 23348/19-07-2021
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (επισυνάπτεται), που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος γραφείο Πρασίνου του Δήμου.
Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στην
ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.dimosneapolis-sykeon.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού Υπηρεσιών και Μελετών του
Δήμου, καθώς και από την μελετήτρια κα. Καλάκου Ειρήνη τηλ. 2313 502 221.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ Θ.ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
Συν:
1. Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών
2. Υπόδειγμα Υ/Δ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθ. πρωτ. Τεύχ.: 23348/19-07-2021

«Εκρίζωση πρέμνων ξερών δέντρων από
λάκκους φύτευσης(δενδροδόχους) σε
πεζοδρόμια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»
cvp:77100000-1
“Γεωργικές υπηρεσίες”

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εκρίζωσης πρέμνων ξερών δέντρων από λάκκους φύτευσης
(δενδροδόχους) σε πεζοδρόμια του
Δήμου Νεάπολης-Συκεών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.140,00€
(σε βάρος του ΚΑ 35.7334.02«Εκρίζωση πρέμνων ξερών δέντρων από λάκκους φύτευσης σε
πεζοδρόμια του δήμου»)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
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«Εκρίζωση πρέμνων ξερών δέντρων από
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθ. πρωτ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών:
23348/19-07-2021

λάκκους φύτευσης(δενδροδόχους) σε
πεζοδρόμια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»
cvp:77100000-1
“Γεωργικές υπηρεσίες”

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: «Εκρίζωση πρέμνων ξερών δέντρων από λάκκους φύτευσης (δενδροδόχους) σε πεζοδρόμια του Δήμου
Νεάπολης-Συκεών»
Η παρούσα μελέτη με Αριθ. πρωτ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 23348/19-07-2021 με τίτλο «Εκρίζωση
πρέμνων ξερών δέντρων από λάκκους φύτευσης (δενδροδόχους) σε πεζοδρόμια του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών» προϋπολογισμού 29.140,00€ με ΦΠΑ, αφορά την εκρίζωση των υπαρχόντων πρέμνων από τις
δενδροδόχους των πεζοδρομίων με σκοπό την αύξηση του αστικού πρασίνου στο Δήμο καθώς και την
απρόσκοπτη από εμπόδια κι ασφαλή χρήση του χώρου των πεζοδρομίων από τους δημότες.
Η κοπή δέντρων στα πεζοδρόμια επιβάλλεται να γίνεται είτε γιατί αυτά:
α) έχουν ξεραθεί λόγω ασθενειών ή φυσιολογικής γήρανσης και έχουν γίνει επικίνδυνα για τους
πολίτες και την δημόσια και ιδιωτική περιουσία ή
β) έχουν πέσει εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων και έχει μείνει ακέραιο ένα τμήμα τους.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πρέμνων στα πεζοδρόμια.
Προκειμένου να γίνει φύτευση καινούριων δέντρων στις δενδροδόχους είναι απαραίτητο να
εκριζωθούν τα πρέμνα ώστε να δημιουργηθεί αυξητικός χώρος μέσα στις δενδροδόχους. Για τους
παραπάνω λόγους θα εκτελεστούν εργασίες εκρίζωσης πρέμνων. Η εκρίζωση των πρέμνων αυτών
απαιτεί εξειδικευμένο μηχάνημα ή εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι ώστε η εργασία να υλοποιείται
χωρίς μεγάλες ζημιές στον περιβάλλοντα χώρο. Η ανάθεση εργασίας εκρίζωσης πρέμνων ξερών
δέντρων από λάκκους φύτευσης (δενδροδόχους) σε πεζοδρόμια του Δήμου Νεάπολης Συκεών
περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:
Ένδειξη εργασιών
Ποσότητα
Μον.
Εκρίζωση πρέμνων ξερών δέντρων από λάκκους φύτευσης σε πεζοδρόμια του Δήμου
Νεάπολης-Συκεών, σε βάθος τουλάχιστον 50 εκατοστών από το κάτω μέρος της
πλάκας του πεζοδρομίου. Αποκατάσταση τυχόν ζημιών σε δίκτυα, πλάκες
πεζοδρομίων και επαναφορά τους στην πρότερη κατάσταση κλπ. Συλλογή όλων των
άχρηστων υλικών που θα παραχθούν και μεταφορά τους σε χώρο που επιτρέπεται
από τη Νομοθεσία με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Πλήρωση των κενών λάκκων
με κηπαίο χώμα. Φύτευση και υποστύλωση δέντρων στις κενές δενδροδόχους. Το
πρώτο πότισμα των νεοφυτεμένων δέντρων. Το χώμα, τα δέντρα και οι πάσσαλοι
υποστύλωσης θα παρέχονται στον Ανάδοχο από το Δήμο. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου
εξαιτίας στενότητας του πεζοδρομίου δεν υπάρχει δυνατότητα φύτευσης νέου
δέντρου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς επιπλέον οικονομικές απαιτήσεις να
καλύψει με τσιμέντο την δενδροδόχο στο ύψος της επιφάνειας του πεζοδρομίου. Τα
υλικά που θα χρειαστούν σ’ αυτή την ειδική περίπτωση συμπεριλαμβάνονται στην
τιμή μονάδας.

500

τεμ.
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Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν:
Α. Εκρίζωση πρέμνων ξερών δέντρων από λάκκους φύτευσης σε πεζοδρόμια του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών, σε βάθος τουλάχιστον 50 εκατοστών από το κάτω μέρος της πλάκας του πεζοδρομίου.
Β. Σήμανση της δενδροδόχου στην οποία γίνονται εργασίες προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα.
Γ. Συλλογή όλων των άχρηστων υλικών που θα παραχθούν και μεταφορά τους σε χώρο που επιτρέπεται
από τη νομοθεσία με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.
Δ. Αποκατάσταση τυχόν ζημιών σε δίκτυα, υπόγεια καλώδια και σωληνώσεις, πλάκες πεζοδρομίων και
επαναφορά τους στην πρότερη κατάσταση με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.
Ε. Πλήρωση των κενών λάκκων με κηπαίο χώμα, το οποίο θα προμηθεύσει η Υπηρεσία Πρασίνου στον
Ανάδοχο, υπολογίζοντας και τη συμπύκνωση έτσι ώστε το χώμα να καλύπτει τη δενδροδόχο μέχρι το
χείλος προκειμένου να μην υπάρχει πιθανότητα ατυχήματος από διερχόμενους.
ΣΤ. Φύτευση και υποστύλωση δέντρου, σύμφωνα με τις επιταγές της επιστήμης, με υλικά (δέντρο,
πασσάλους και σχοινί δεσίματος) τα οποία θα προμηθεύσει η Υπηρεσία Πρασίνου στον Ανάδοχο.
Ζ. Επειδή οι εργασίες θα γίνονται με ταυτόχρονη κυκλοφορία αυτοκινήτων και πεζών, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (σημάνσεις, ειδοποιήσεις, κλπ)
προκειμένου να μην προκληθούν υλικές ζημιές ή ατυχήματα.
Η. Κάλυψη των δενδροδόχων με τσιμέντο σε περίπτωση που λόγο στενότητας του πεζοδρομίου δεν
υπάρχει δυνατότητα φύτευσης, με προσωπικό και υλικά τα οποία θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον
Ανάδοχο και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας του προϋπολογισμού.
Θ. Το πρώτο πότισμα των νεοφυτεμένων δέντρων
2 Η ανάθεση της εργασίας περιλαμβάνει πρέμνα τα οποία θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από την
Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 618cc71d5243b938f7da3a1d στις 12/11/21 09:45
Σελίδα 6 από 14

21PROC009529182 2021-11-12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αριθ. πρωτ. Τεύχ.: 23348/19-07-2021

«Εκρίζωση πρέμνων ξερών δέντρων από
λάκκους φύτευσης (δενδροδόχους) σε
πεζοδρόμια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»
cvp:77100000-1
“Γεωργικές υπηρεσίες”

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανάθεσης εργασίας εκρίζωσης πρέμνων ξερών δέντρων από λάκκους φύτευσης
(δενδροδόχους) σε πεζοδρόμια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, με χρήση κατάλληλων εργαλείων και μεταφορά των
προϊόντων εκρίζωσης, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας και τον προϋπολογισμό όλων των υλικών και της χρήσης
των εργαλείων που είναι απαραίτητα για την εκρίζωση των πρέμνων αλλά και για την απομάκρυνση των υλικών που θα
παραχθούν και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε θέση απόθεσης είναι επιτρεπτή από το Νόμο και αποκατάσταση τυχόν
ζημιών όπου αυτές προκληθούν (δίκτυα, πεζοδρόμια κλπ.), με πλήρωση με κηπευτικό χώμα, φύτευση και υποστύλωση
δέντρου είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ένδειξη εργασιών
(όπως περιγράφονται αναλυτικά στο παρών τεύχος τεχνικών προδιαγραφών)

Εκρίζωση πρέμνων ξερών δέντρων από λάκκους φύτευσης. Συλλογή
όλων των άχρηστων υλικών και μεταφορά τους. Αποκατάσταση χώρου
και τυχόν βλαβών. Πλήρωση των κενών λάκκων με κηπαίο χώμα.
Φύτευση και υποστύλωση δέντρων στις κενές δενδροδόχους. Πρώτο
πότισμα των νεοφυτεμένων δέντρων. Κάλυψη των δενδροδόχων με
τσιμέντο σε περίπτωση που λόγο στενότητας του πεζοδρομίου δεν
υπάρχει δυνατότητα φύτευσης.

Ποσότητα

Μον.

Τιμή
μονάδας
(ευρώ)

Σύνολο

500

Τεμ.

47,00

23.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

23.500,00

ΦΠΑ 24%
5.640,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.140,00
Η ανάθεση αυτής της εργασίας θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Δήμου. Το ποσό τον 5.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2021 σε
βάρος του ΚΑ 35.7334.02 ''Εκρίζωση πρέμνων ξερών δέντρων από λάκκους φύτευσης σε πεζοδρόμια του
δήμου'' και το υπόλοιπο ποσό των 24.140,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού
έτους 2022 και 2023 σε βάρος του αντίστοιχου ΚΑ.
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 618cc71d5243b938f7da3a1d στις 12/11/21 09:45
Σελίδα 7 από 14

21PROC009529182 2021-11-12
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της ανάθεσης εργασίας: Η συγγραφή αυτή αφορά την εκρίζωση πρέμνων ξερών
δέντρων από λάκκους φύτευσης (δενδροδόχους) σε πεζοδρόμια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών,
προϋπολογισμού 29.140,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η πίστωση της δαπάνης της
παρούσας ανάθεσης εργασίας θα εγκριθεί με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επειδή η εκρίζωση
πρέμνων αποτελεί εργασία που απαιτεί τη γνώση της «συμπεριφοράς» του ριζικού συστήματος του
δέντρου και του πρέμνου κατά την εκρίζωση του, η εργασία θα υλοποιηθεί παρουσία επιβλέποντος
γεωτεχνικού (δασολόγου ή γεωπόνου) ή δασοπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας. Η ανάθεση της εργασίας
θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και Ν. 4782/21 με την διαδικασία απευθείας
ανάθεση με πρόσκληση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο με κλειστές προσφορές με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
ΑΡΘΡΟ 2o
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
2. Η τεχνική περιγραφή
3. Η προσφορά του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο
Ανάδοχος άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας.
Περιλαμβάνουν δε και κάθε δαπάνη η οποία δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. Καμία
αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων σε σχέση με τις τιμές του
προϋπολογισμού μετά την συμμετοχή του Αναδόχου στο διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Δικαίωμα συμμετοχής για την παρούσα ανάθεση έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και
κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων και συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα
σχετική με το αντικείμενο.
Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κατόπιν
συνεννοήσεως με την Υπηρεσία. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας
Υπηρεσίας, όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει
τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία όρους υγιεινής-ασφάλειας των εργαζομένων (μέτρα
ασφαλείας, κράνη, είδη προστασίας κλπ.). Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα κατά την εκτέλεση της εργασίας
να τροποποιήσει τυχόν αρχικούς σχεδιασμούς και να υποδείξει νέα σημεία επέμβασης χωρίς όμως σε
καμία περίπτωση αυτό να τροποποιεί το προβλεπόμενο κόστος των αρχικών προδιαγραφών.
ΑΡΘΡΟ 5ο
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Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/16. Ο Ανάδοχος, εκτός από τις
υποχρεώσεις και ευθύνες που προκύπτουν από τη σύμβαση υποχρεούται με δική του δαπάνη:
Α. να παίρνει όλα τα μέτρα προφύλαξης για τη χρήση εργαλείων, μεταφορικών μέσων, υλικών και
της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού καθώς και κάθε τρίτου, και να εκτελεί τις
οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες Νόμους και διατάξεις φέροντας ευθύνη
αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που δύναται να προκύψει από την μη εφαρμογή τους.
Β. να αποκαταστήσει κάθε δημιουργηθείσα ζημιά σε δίκτυα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), να αποκαταστήσει
όποια βλάβη προκληθεί σε πλάκες πεζοδρομίου από την εκτέλεση της εργασίας
Γ. να αποκαταστήσει κάθε δημιουργηθέν με ιδιώτες πρόβλημα (τραυματισμό, ζημιά σε οικίες,
αυτοκίνητα, κλπ) το οποίο προέκυψε εξαιτίας των συνεργείων, των μηχανημάτων και των οχημάτων του
αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
1.
Να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας
(ασφάλιση στο ΙΚΑ και λοιπούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης κατά περίπτωση).
2.
Να ασφαλίσει με πλήρη κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου και του Εργοδότη
για πληρωμή αποζημίωσης σε τρίτους λόγω σωματικών βλαβών συμπεριλαμβανομένης και
ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης και υλικών ζημιών προξενούμενων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών.
3.
Να ασφαλίσει την εκτέλεση των εργασιών κατά παντός κινδύνου. Με την ασφάλιση
αυτή θα καλύπτεται ολική ζημιά η οποία μπορεί να προξενηθεί στο έργο από οποιοδήποτε
γεγονός ή αιτία.
4.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κάθε στιγμή να είναι σε θέση να παραδώσει στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία την υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση των ασφαλιστικών εταιριών για τη
σύναψη και διατήρηση σε ισχύ όλων των ανωτέρω ασφαλίσεων.
5.
Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν, ούτε περιορίζουν τις συμβατικές ευθύνες
και υποχρεώσεις του Αναδόχου, ο οποίος παραμένει υπεύθυνος για κάθε ποσό αποζημίωσης
προς τρίτους, πέραν του ανώτατου ποσού ασφαλίσεως, όπως και για τις εξαιρέσεις,
περιορισμούς, προνόμια, εκπτώσεις, κλπ. που αναφέρονται στα ασφαλιστήρια όπως επίσης και
για κάθε άλλη ζημιά ή βλάβη στο έργο πέρα από το ασφαλιζόμενο ποσό.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Η κάθε προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου αναδόχου όπου θα δηλώνει ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του
έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της ανάθεσης. Επίσης με την υποβολή της
προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας
πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα,
τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος
αυτών.
ΑΡΘΡΟ 7ο
3.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης της ανάθεσης εργασίας, λήγει σε είκοσι τέσσερις (24)
μήνες από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση της ανάθεσης. Η έναρξη των εργασιών από
μέρους του Αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 20 ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
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4.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι εργασίες θα γίνονται με ταυτόχρονη κυκλοφορία στο
υφιστάμενο οδικό δίκτυο με όλες τις δυσχέρειες που θα προκύψουν από την αιτία αυτή, τις
οποίες ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του κατά την μόρφωση της προσφοράς του.

5.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι εφόσον κριθεί από τον Ανάδοχο ότι για την ασφαλή εκτέλεση
των εργασιών σε κάποιο σημείο θα χρειαστεί ιδιαίτερη σήμανση ή και κλείσιμο τμήματος του
οδοστρώματος, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και
κλεισίματος του οδοστρώματος με ταυτόχρονη ειδοποίηση των εμπλεκομένων φορέων (Δήμος –
Τροχαία, κλπ)

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ
κλπ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του
έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό
αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ).
7. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται και προϋπολογίζονται στο παρόν τεύχος είναι αναλυτικά: Η
εκρίζωση πρέμνων ξερών δέντρων από λάκκους φύτευσης (δενδροδόχους) που θα υποδειχθούν
από την Υπηρεσία σε πεζοδρόμια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, σε βάθος τουλάχιστον 50
εκατοστών από το κάτω μέρος της πλάκας του πεζοδρομίου. H σήμανση των δενδροδόχων
προκειμένου να αποφευχθεί ατύχημα. Η συλλογή όλων των άχρηστων υλικών που θα παραχθούν
και μεταφορά τους με αυτοκίνητο σε κατάλληλο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η
πλήρωση των δενδροδόχων με κηπαίο χώμα. Φύτευση και υποστύλωση δέντρου. Το καθάρισμα
του χώρου από ψιλά υπολείμματα χώματος η άλλων υλικών. Πρώτο πότισμα των νεοφυτεμένων
δέντρων, με τουλάχιστον 30 λίτρα νερού στο καθένα. Σε ειδικές περιπτώσεις που λόγο
στενότητας του πεζοδρομίου δεν υπάρχει δυνατότητα φύτευσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
χωρίς επιπλέον οικονομικές απαιτήσεις να καλύψει με τσιμέντο την δενδροδόχο.
8.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να οριοθετήσει τις ανοιχτές δενδροδόχους (μετά την εκρίζωση
του πρέμνου) περιμετρικά της κάθε ανοιχτής δενδροδόχου και σήμανση της περιμέτρου της με
πλαστική κορδέλα κόκκινη, για αποφυγή ατυχήματος. Η εργασία αυτή μπορεί να παραληφθεί μόνο
εάν ταυτόχρονα με την εκρίζωση του πρέμνου γίνεται πλήρωση της ανοιχτής δενδροδόχου με
κηπαίο χώμα μέχρι το ύψος της επιφάνειας του πεζοδρομίου, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
ατυχήματος.

9.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυτέψει και να υποστυλώσει το δέντρο που θα του
προμηθεύσει η Υπηρεσία στη δενδροδόχο άμεσα μετά την εκρίζωση του πρέμνου.

10. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τις
εργασίες εκρίζωσης σε δίκτυα, πλάκες πεζοδρομίων και επαναφορά τους στην πρότερη κατάσταση
κλπ., χωρίς την απαίτηση επιπλέον αποζημίωσης. Η αποκατάσταση πρέπει να είναι άμεση και να
λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλες οι προφυλάξεις και σημάνσεις για αποφυγή ατυχήματος.
11.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη να μεταφέρει το
κηπαίο χώμα, τα δέντρα και τους πασσάλους στο χώρο του έργου από σημεία που θα του
υποδείξει η Υπηρεσία Επίβλεψης εντός του Δήμου(π.χ. Αποθήκη του Δήμου ή χώρος απόθεσης
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κηπαίου χώματος, κτλ). Τα υλικά: α) κηπαίο χώμα β) δέντρο γ) πάσσαλος υποστύλωσης δ) σχοινί
δεσίματος, θα τα προμηθεύσει η Υπηρεσία Πρασίνου στον Ανάδοχο.
12.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη να παρέχει και να
μεταφέρει τα υλικά για το τσιμεντάρισμα δενδροδόχων, όπου χρειαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες
της Επίβλεψης.

13.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη να παρέχει και να
μεταφέρει το νερό προκειμένου να υλοποιήσει το πρώτο πότισμα των νεοφυτεμένων δέντρων.
14.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατέχει οποιαδήποτε κατά περίπτωση άδεια
απαιτείται, από το Νόμο σε ισχύ, προκειμένου να εκτελεστεί τις υπό ανάθεση εργασίες. Θα πρέπει
δε να είναι σε θέση να προσκομίσει στην Υπηρεσία άμεσα εφόσον αυτό του ζητηθεί.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ο συμμετέχων οφείλει να υποβάλλει με την πρόσφορά του τα παρακάτω δικαιολογητικά:
2
3
4
5
6

7

8

9

Αντίγραφο της άδειας Μηχανήματος Έργου το οποίο θα χρησιμοποιήσει
προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση της εκρίζωσης, Δημόσιας ή Ιδιωτικής Χρήσης,
Αντίγραφο ασφάλειας μηχανήματος έργου.
Αντίγραφο τεχνικού ελέγχου μηχανήματος έργου.
Ονοματεπώνυμο του οδηγού, ή χειριστή και το σχετικό δίπλωμα.
Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος μηχάνημα έργου, τα
δικαιολογητικά 1,2,3 και 4 αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται
ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η εκρίζωση του πρέμνου και τα μηχανήματα ή εργαλεία που
θα χρησιμοποιηθούν.
Υπεύθυνη δήλωση όπου θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να
διενεργήσει το πρώτο πότισμα των νεοφυτεμένων δέντρων. Μόνο σε περίπτωση κατά την
οποία χρησιμοποιήσει βυτίο, θα πρέπει να καταθέσει τα δικαιολογητικά 1, 2, 3, και 4 του
παρόντος άρθρου αναφορικά με το βυτίο που θα χρησιμοποιηθεί.
Ονοματεπώνυμο εργάτη (-ων) και επιβλέποντος γεωτεχνικού (δασολόγου ή
γεωπόνου) ή δασοπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας, τους οποίους θα απασχολήσει κατά την
διάρκεια της σύμβασης
Αντίγραφο ασφαλιστηρίου του αυτοκινήτου που θα χρησιμοποιήσει για τη
μεταφορά χώματος, δέντρων, προσωπικού καθώς και να δηλώσει εγγράφως το
ονοματεπώνυμο του οδηγού, ή χειριστή και να προσκομίσει αντίγραφο του σχετικού
διπλώματος.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία αντίγραφο
ασφαλιστήριου του έργου.
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος
Αριθ:
ΤΚ:
Οδός:
Κατοικίας:
Αρ.
Δ/νση Ηλεκτρ.
Τηλεομοιοτύπου
Ταχυδρομείου (Εmail):
Με
ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του θρου 22 του 1599/1986,
(Fax):

δηλώνω ότι: δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ
L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και
3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ημερομηνία: …........…….20……
Ο – Η Δηλ.
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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(5)

δηλούσα.

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
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