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Η Περιφζρεια Πελοποννήςου, Π.Ε. Αργολίδασ απευθφνει πρόςκληςη εκδήλωςησ  
ενδιαφζροντοσ για διαδικαςία ανάθεςησ υπηρεςιών κοπήσ δζνδρων ςτο Επαρχιακό και 
Εθνικό Οδικό Δίκτυο, με τη διαδικαςία τησ απευθείασ ανάθεςησ. 
       Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 24.800,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία 20.000,00 €). Το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τησ Σφμβαςησ 
αναφζρεται ςτο Παράρτημα τησ Παροφςασ. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παροχι των 
υπθρεςιών ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Η διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και ζωσ τθν 31/12/2020 
 
Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για ηο ζύνολο ηων ππορ παποσή ςπηπεζιών. 

 

Μειοδόηηρ/ερ θα αναδεισθεί ο ανάδοσορ με ηην πλέον ζςμθέποςζα οικονομική πποζθοπά 
αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή).  

 
ε πεπίπηωζη πος ο πποζθέπονηαρ πποηίθεηαι να αναθέζει ποζοζηό ηηρ ζύμβαζηρ ςπό 

μοπθή ςπεπγολαβίαρ ζε ηπίηοςρ, οθείλει να αναθέπει ζηην πποζθοπά ηος ηο ποζοζηό αςηό 

καθώρ και ηοςρ ςπεπγολάβοςρ πος πποηείνει ζύμθωνα με ηο απθ.58 ηος ν.4412/16. 

 

Ππιν ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ο ανάδοσορ (και ο ςπεπγολάβορ, μόνο ζε πεπίπηωζη πος 
ηο ποζοζηό ςπεπγολαβίαρ ξεπεπνά ηο 30% ηηρ ζύμβαζηρ) ςποσπεούηαι να πποζκομίζει 

ζηην ςπηπεζία: 

1. ςπεύθςνη δήλωζη (επιζςνάπηεηαι ςπόδειγμα – Παπάπηημα ΙΙ) 
2.θοπολογική ενημεπόηηηα (ζε ιζσύ) 

3.αζθαλιζηική ενημεπόηηηα (ζε ιζσύ) 
 

Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ (φυςικό – νομικό πρόςωπο) δφναται να απευκφνει και να κατακζςει 
ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά ζωσ 22/05/2020 και ώρα 15.00 μ.μ. ςτο Πρωτόκολλο τθσ 
Γραμματείασ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αργολίδασ, με αίτθςθ θ οποία και 
κα πρωτοκολλθκεί.                 
       

 
 

 

 
 

            Ναύπλιο,  13/05/2020 
          Αρ. Πρωτ. Οικ. 102454/16288 

Με Δνηολή Πεπιθεπειάπση 

Παναγιώηη Νίκα 
Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γ/νζηρ 

 
 

Δπαμεινώνδαρ Μαςπόγιαννηρ 



 
 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α  Ι 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

A/A Είδορ Επγαζιών 
Κωδικόρ 
Άπθπος 

Κωδικόρ 
Αναθεώπηζηρ 

Α.Σ. 
Μον. 
Mεηπ. 

Ποζόηηηα 
Σιμή 

Μονάδαρ 
(Εςπώ) 

Δαπάνη (Εςπώ) 

Μεπική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

  1. ΕΝΙΑΙΑ 

1 Αλαλέσζε θόκεο ή θνπή 
κεγάισλ δέλδξσλ ύςνπο 
16 - 20 m ζε λεζίδεο, 
εξείζκαηα θιπ. 

ΝΑΠΡ 
Σ04.3.6 

ΠΡ 5354 1 ΣΕΜ 76 225 17.100,00   

2 Αλαλέσζε θόκεο ή θνπή 
κεγάισλ δέλδξσλ ύςνπο 
12 - 16 m ζε λεζίδεο, 
εξείζκαηα θιπ. 

ΝΑΠΡ 
Σ04.3.4 

ΠΡ 5354 2 ΣΕΜ 20 140 2.800,00   

  ύνολο : 1. ΕΝΙΑΙΑ 19.900,00 19.900,00 

Άθποιζμα  
  

19.900,00 

Πξόβιεςε αλαζεώξεζεο 100,00 

Άθποιζμα    20.000,00 

ΦΠΑ 24% 4.800,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   24.800,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
   

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  
Σηκαξηζκηθή : 2012Γ 

ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
    

Άπθπο : ΝΑΠΡ Σ04.3.6 Ανανέωζη κόμηρ ή κοπή μεγάλων δένδπων ύψοςρ 16 - 20 m ζε νηζίδερ, 
επείζμαηα κλπ. 
 

   

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΠΡ 5354 

Κλάδέμα ή κοπή μεγάλφν δένηρφν ζε πλαηείες, πάρκα και ανοιτηούς τώροσς ή ζε 
νηζίδες, ερείζμαηα και παράπλεσροσς τώροσς οδών ζύμθφνα με ηην θσηοηετνική 
μελέηη και ηην ΕΣΕΠ 10-06-04-01. ηην ηιμή μονάδας περιλαμβάνεηαι η δαπάνη ηοσ 
απαιηοσμένοσ εργαηοηετνικού προζφπικού, μητανημάηφν και εργαλείφν, η επάλειυη ηφν 

ηομών καθώς 
και η δαπάνη απομάκρσνζης ηφν προχόνηφν κοπής και απόρριυής ηοσς ζε οποιαδήποηε 

απόζηαζη ζε 
θέζεις ποσ επιηρέποσν οι αρμόδιες Αρτές. 
 

 
ΝΑΠΡ Σ04.3. 6 
Μεγάλφν δένδρφν,  ύυοσς 16 - 20 m ζε νηζίδες, ερείζμαηα κλπ. 
Σιμή ανά ηεμάτιο (ηεμ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 225,00 

(Ολογπάθωρ) : διακόζια είκοζι πένηε 

A.T. : 2 
    

Άπθπο : ΝΑΠΡ Σ04.3.4 Ανανέωζη κόμηρ ή κοπή μεγάλων δένδπων ύψοςρ 12 - 16 m ζε νηζίδερ, 
επείζμαηα κλπ. 

   

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΠΡ 5354 

Κλάδέμα ή κοπή μεγάλφν δένηρφν ζε πλαηείες, πάρκα και ανοιτηούς τώροσς ή ζε 
νηζίδες, ερείζμαηα και παράπλεσροσς τώροσς οδών ζύμθφνα με ηην θσηοηετνική 
μελέηη και ηην ΕΣΕΠ 10-06-04-01. ηην ηιμή μονάδας περιλαμβάνεηαι η δαπάνη ηοσ 
απαιηοσμένοσ εργαηοηετνικού προζφπικού, μητανημάηφν και εργαλείφν, η επάλειυη ηφν 

ηομών καθώς 
και η δαπάνη απομάκρσνζης ηφν προχόνηφν κοπής και απόρριυής ηοσς ζε οποιαδήποηε 

απόζηαζη ζε 
θέζεις ποσ επιηρέποσν οι αρμόδιες Αρτές. 
 

 
ΝΑΠΡ Σ04.3. 4 
Μεγάλφν δένδρφν,  ύυοσς 12 - 16 m ζε νηζίδες, ερείζμαηα κλπ. 
Σιμή ανά ηεμάτιο (ηεμ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά) : 140,00 
 

(Ολογπάθωρ) 
: 
 

εκαηόν ζαπάνηα 

Ναύπλιο       06/04/2020 Ναύπλιο       06/04/2020 Ναύπλιο        06/04/2020 

Ο ςνηάξαρ ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 
Ο Ππ/νορ Σμ. .Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Ππ/νη Δ/νζηρ 

    

    

π. Μεηξνβγέλεο 

Σνπ. Μερ. κε Α΄β. 
Κσλ/λα Καρξηκάλε 

Μερ/γνο Μερ. κε Α΄β. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ (ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ) 



 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 

ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 

 Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(4), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:  

α) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα:  
1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
2) δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Έλσζεο 
(ΕΕ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 
ηδησηηθό ηνκέα (ΕΕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζώο θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 
ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα,  
3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ 
ζπκθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΕΕ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξώζεθε κε 
ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
4) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
5) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
όπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη 
ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηώζεθε  
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 



6) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (Α΄ 215).  

  
 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:  .. …./..…/2020 

 

Ο  Δειώλ 
 

 

 
(Υπνγξαθή) 

 
 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη 

ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 

10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 

δεινύζα. 
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