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Π.Α.Μ.Θ. 15.03.2022
Α. Π.: 75268/736
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Τηλεομοιότυπο
Η-Ταχυδρομείο

Κομοτηνή, 14 -03-2021
Αρ. πρωτ.

Φιλίππου 82 69132
Κομοτηνή
Π. Γκαϊτατζίδης
25313-53945
25313-53944
gaitatzidis@pamth.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό χόρτων από τους κόμβους της Ε.Ο. Νο2 αρμοδιότητας
της Π.Ε. Ροδόπης, έτους 2022.
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της ΠΑΜΘ καλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν έγγραφες οικονομικές προσφορές για εργασίες «Καθαρισμός χόρτων από τους κόμβους Ε.Ο. Νο2
αρμοδιότητας της Π.Ε. Ροδόπης (εργασίες κοπής χόρτων και απομάκρυνσης υπολειμμάτων κοπής καθώς και
υπαρχόντων σκουπιδιών, ή ξένων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους κατά μήκος οδικού δικτύου
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης), έτους 2022»
Αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας είναι η κοπή χόρτων και απομάκρυνση υπολειμμάτων κοπής καθώς
και υπαρχόντων σκουπιδιών, ή ξένων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους από τα παρακάτω τμήματα του
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης:
1. Κόμβος Φαναρίου
2. Κόμβος Μεσσούνης
3. Κόμβος Ιάσμου
4. Κόμβος Παραδημής
5. Δυτική Είσοδος Κομοτηνής από έξοδο Εγνατίας Οδού μέχρι σιδηροδρομική γραμμή, δηλαδή ο
κεντρικός δρόμος, οι παράπλευροι και οι νησίδες.
6. Ανατολική Είσοδος Κομοτηνής μέχρι φανάρια διασταύρωσης Εγνατίας Οδού, δηλαδή ο κεντρικός
δρόμος, οι παράπλευροι και οι νησίδες.
7. Κόμβος Θρυλορίου
8. Κόμβος Βιομηχανικής Περιοχής στον κεντρικό δρόμο εισόδου
9. Κόμβος Παλλαδίου
10. Κόμβος Ν. Καλλίστης
11. Σε άλλα τμήματα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία
CPV: 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα)
Απαιτούμενος εξοπλισμός:
Επαρκή αριθμό από βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μηχανήματα χειριστή ή Μ.Ε. ή συνδυασμός αυτών,
κατάλληλη ένδυση, τσουγκράνες ή μηχανικό σάρωθρο για καθαρισμό κομμένου χόρτου, σκουπιδιών κλπ, ή
φυσητήρες ή απορροφητικά μηχανήματα, κατάλληλο όχημα μεταφοράς υλικών κοπής, κλπ και σακούλες
ισχυρές, ικανές για την μεταφορά των προϊόντων κοπής και σκουπιδιών.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Άρθρο 1:
Βοτάνισμα χώρου φυτών με βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μηχανήματα σε μη φυτεμένους χώρους ή Μ.Ε.
ή συνδυασμός αυτών , δηλαδή κοπή των χόρτων και των ζιζανίων, καθώς και απομάκρυνση από τους χώρους
του έργου όλων των σκουπιδιών, ξένων σωμάτων οποιουδήποτε μεγέθους και όλων των υλικών που προέκυψαν
από το βοτάνισμα και απόρριψη τους σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Ο ανάδοχος
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υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο και επαρκές ασφαλισμένο προσωπικό και εξοπλισμό για την εκτέλεση
των παραπάνω εργασιών και να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας και ασφαλείας. Η εργασία θα
επαναληφθεί έως πέντε (5) φορές, μετά από αντίστοιχες εντολές της υπηρεσίας. Η τιμή ανά στρέμμα είναι 80 €.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ Ε.Ο. Νο2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Εργασίες κοπής χόρτων και
25
απομάκρυνσης υπολειμμάτων κοπής στρέμματα
καθώς και υπαρχόντων σκουπιδιών,
ή ξένων αντικειμένων οποιουδήποτε
μεγέθους
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ Α:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΟ ΑΧ5):

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΣΤΡΕΜΜΑ
80,00€

ΣΥΝΟΛΟ
2.000,00€

480,00€
2.480,00€
12.400,00€

Προϋπολογισθέν κόστος εργασιών 10.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, συνολικά 12.400,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για πέντε επαναλήψεις.
1. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε.
2014ΕΠ53100006, στο οποίο ανήκει το υποέργο «Στοιχειώδης συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2021 και 2022»
2. Το κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη συνολικά προσφορά για τις εργασίες, εφόσον τηρούνται οι
προδιαγραφές της Υπηρεσίας.
3. Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την ΠΕ Ροδόπης, ούτε υποχρεούται αυτή να προχωρήσει άμεσα
στην εν λόγω παροχή υπηρεσίας, για οιονδήποτε λόγο. Η Υπηρεσία διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική
ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία και δε
δεσμεύεται για την υλοποίηση των εργασιών.
4. Η ΠΑΜΘ θα προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσίας, με υπογραφή αντιστοίχου συμφωνητικού,
μετά από την έκδοση της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Απευθείας Ανάθεσης.
5. Ο μειοδότης θα προβεί μόνο στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών.
6. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η ζητούμενη υπηρεσία είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για
την έκδοση τυχών αδειών που απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες και την διαδικασία επίβλεψης και
τήρησης κανόνων ασφαλείας για την ολοκλήρωση της εργασίας και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης
7.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να
μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες
εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
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της εταιρείας.
Β. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι:


αποδέχεται τη χρήση, επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων του, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις



έχει λάβει υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που τίθενται στην παρούσα, τις οποίες και
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού
φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά:
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, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016
Γ. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων και εκτός μεταβίβασης ακινήτων
(για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου)
Δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας δηλ. Πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, Γενικό πιστοποιητικό (δεν ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις) άρθρο 75 παρ. 2
του Ν.4412/2016

8. Η καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων
αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου το οποίο θα προσκομισθεί (με ποινή
αποκλεισμού) από τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης.
9. Με την κατάθεση της προσφοράς ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους που
αναγράφονται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και τα αναγραφόμενα και
αναφέρονται στο παράρτημα της πρόσκλησης: «Τεχνική έκθεση – Προϋπολογισμός- Όροι – Υποχρεώσεις
αναδόχου»
10. Οι προσφορές θα πρέπει να ακολουθούν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς και να
κατατεθούν, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη Προσφορά για «Καθαρισμό χόρτων από τους κόμβους της
Ε.Ο. Νο2 αρμοδιότητας της Π.Ε. Ροδόπης (εργασίες κοπής χόρτων και απομάκρυνσης υπολειμμάτων κοπής
καθώς και υπαρχόντων σκουπιδιών, ή ξένων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους κατά μήκος οδικού
δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης), έτους 2022» υπογεγραμμένες και με την φορολογική σφραγίδα του
προσφέροντα, στην Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης, (Φιλίππου 82, 69132 Κομοτηνή) ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, στο dte_perodopis@pamth.gov.gr, με ψηφιακή υπογραφή ή σάρωση (προσφορά με
σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερόμενου) έως την Τετάρτη 23 Μαρτίου και ώρα 13:00.
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Όλες οι προσφορές θα πρωτοκολληθούν με την παραλαβή τους.
Πληροφορίες: κ. Βλάχος, τηλ.2531353942 και κ. Γκαϊτατζίδης τηλ. 25313 53945

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΤΕ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ανάρτηση
1. Επίσημη ιστοσελίδα ΠΑΜΘ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Τεχνική έκθεση – Προϋπολογισμός- Όροι – Υποχρεώσεις αναδόχου
Εκτέλεσης εργασιών κοπής χόρτων των κόμβων της Ε.Ο. Νο2 αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η κοπή χόρτων και απομάκρυνσης υπολειμμάτων κοπής καθώς και
υπαρχόντων σκουπιδιών, ή ξένων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους από τα παρακάτω τμήματα του οδικού
δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης:
1.
Κόμβος Φαναρίου
2.
Κόμβος Μεσσούνης
3.
Κόμβος Ιάσμου
4.
Κόμβος Παραδημής
5.
Δυτική Είσοδος Κομοτηνής από έξοδο Εγνατίας Οδού μέχρι σιδηροδρομική γραμμή, δηλαδή ο
κεντρικός δρόμος, οι παράπλευροι και οι νησίδες.
6.
Ανατολική Είσοδος Κομοτηνής μέχρι φανάρια διασταύρωσης Εγνατίας Οδού, δηλαδή ο κεντρικός
δρόμος, οι παράπλευροι και οι νησίδες.
7.
Κόμβος Θρυλορίου
8.
Κόμβος Βιομηχανικής Περιοχής στον κεντρικό δρόμο εισόδου
9.
Κόμβος Παλλαδίου
10.
Κόμβος Ν. Καλλίστης
11.
Σε άλλα τμήματα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία
Περιλαμβάνει:
Βοτάνισμα χώρου φυτών με βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μηχανήματα χειριστή σε μη φυτεμένους
χώρους ή Μ.Ε. ή συνδυασμός αυτών, δηλαδή κοπή των χόρτων και των ζιζανίων, καθώς και απομάκρυνση από
τους χώρους του έργου όλων των σκουπιδιών, ξένων σωμάτων οποιουδήποτε μεγέθους και όλων των υλικών
που προέκυψαν από το βοτάνισμα και απόρριψη τους σε χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο και επαρκές ασφαλισμένο προσωπικό και εξοπλισμό για την
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας και ασφαλείας. Στην τιμή
περιλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά όλων των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, όλες οι
απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη
εκτέλεση της εργασίας
Η κοπή θα γίνει μία φορά και στην συνέχεια οι χώροι θα επιτηρούνται και θα επαναλαμβάνεται κοπή
όπου και όποτε κρίνεται σκόπιμο.
Η εργασία θα επαναληφθεί έως πέντε (5) φορές.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η παροχή υπηρεσιών θα αρχίσει με την υπογραφή του συμφωνητικού και θα ολοκληρωθεί σε
επτά (7) μήνες ή με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών .
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΠΛΗΡΩΜΗ: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

22PROC010201431 2022-03-15
Υποχρεώσεις Αναδόχου:
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
- να διαθέτει το κατάλληλο και επαρκές ασφαλισμένο προσωπικό και εξοπλισμό για την εκτέλεση των
παραπάνω εργασιών
- 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
- να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από την Νομοθεσία για τη σήμανση
εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών (ΕΓΚ. 21/03 ΥΠΕΧΩΔΕ / αρ.
απόφασης Υπ. ΠΕΧΩΔΕ ΔΙΠΑΔ/οικ502/01.07.03) και σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος φέρει την
αποκλειστική ευθύνη.
- Να εκτελεί άμεσα τις εργασίες κοπής κάθε φορά που παίρνει εντολή από την επιβλέπουσα Υπηρεσία
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μηχανήματα. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται με επιμέλεια και το
αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένο.
- Να είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του. Σε
καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του
αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από το προσωπικό του αναδόχου
και τα μεταφορικά του μέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και πάσης φύσεως
έργα.
- στη σήμανση των εκτελουμένων εργασιών, όπου αυτό απαιτείται, με αντανακλαστικές πινακίδες,
δηλωτικών του κινδύνου. Ο ανάδοχος, είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόμων κλπ., όπως ορίζεται
στην ισχύουσα Νομοθεσία, έχει υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία τις
σχετικές διαταγές και εντολές που του απευθύνουν ή κοινοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
έργου, διάφορες αρχές, σχετικά με μέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, κοινής
ησυχίας, ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ.
- να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων 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 των τυχόν βλαβών ή διακοπών
να ασφαλίσει το προσωπικό που απασχολεί.
- Η δαπάνη εργοδοτικής εισφοράς βαρύνει αυτόν.
- να προβεί στον καθαρισμό των χόρτων σε χρόνο και σε περιοχές που θα του υποδειχτούν από την
Υπηρεσία μας
- να μην ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης
Λοιπά:
Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση περιοχών, χωρίς υπέρβαση της ορισθείσας στην παρούσα,
συνολικής έκτασης επεμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του,
στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, εκτός εάν από την αντικατάσταση προκύψει μικρότερη έκταση
εργασιών, οπότε θα μειωθεί αναλόγως η αμοιβή του αναδόχου
Κομοτηνή 14-3-2022
Ο Συντάξας

Παντελής Γκαϊτατζίδης
Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΤΕ

Ευάγγελος Παπαθεοδώρου
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΔΤΕ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ: «Καθαρισμός χόρτων από τους κόμβους της Ε.Ο. Νο2 αρμοδιότητας της Π.Ε. Ροδόπης
(εργασίες κοπής χόρτων και απομάκρυνσης υπολειμμάτων κοπής καθώς και υπαρχόντων σκουπιδιών, ή ξένων
αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους κατά μήκος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης), έτους 2022»
CPV 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα)
Αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης με τον ανωτέρω τίτλο, τους όρους της οποίας αποδέχομαι πλήρως, προσφέρω
τις κάτωθι τιμές:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΜ

Εργασίες κοπής χόρτων και απομάκρυνσης
υπολειμμάτων κοπής καθώς και υπαρχόντων
σκουπιδιών,
ή
ξένων
αντικειμένων
οποιουδήποτε μεγέθους, σύμφωνα με το
παράρτημα «Τεχνική έκθεση – ΠροϋπολογισμόςΌροι – Υποχρεώσεις αναδόχου»

25
στρ.

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ
(€)

ΤΙΜΗ (€)

Σύνολο
Σύνολο Χ 5 φορές
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Ο προσφέρων

