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Θέµα : «Πρόσκληση υποβολής οικονοµικής προσφοράς για τον καθαρισµό, την
αποψίλωση και εργασίες συντήρησης στους υπαιθρίους χώρους του ξενοδοχειακού
συγκροτήµατος CALYPSO CLUB στην Αρκίτσα Φθιώτιδας»
Το Τ. Π. και ∆ανείων προτίθεται να αναθέσει το έργο του καθαρισµού της αποψίλωσης και των
εργασιών συντήρησης στους υπαιθρίους χώρους του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος «ΚΑΛΥΨΩ»
στην Αρκίτσα Φθιώτιδας, ιδιοκτησίας του, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µέχρι του
ποσού των 18.450,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., και τελική ηµεροµηνία υποβολής της
προσφοράς την ΤΡΙΤΗ, 30-6-2015 (ώρα 14,00µµ).
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος και για την προσφορά σας θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αναφερόµενες στο Παράρτηµα του παρόντος εγγράφου εργασίες, τις
οποίες θα δηλώνετε στην προσφορά σας ότι αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα να
πραγµατοποιήσετε.
Θα δηλώνετε επίσης ότι το απασχολούµενο προσωπικό θα είναι ασφαλισµένο, καθ’ όλη τη διάρκεια
ολοκλήρωσης του έργου, είτε απασχολείται από εσάς είτε από υπεργολάβο, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
Η τιµή θα αναλύεται ως εξής:
α) Συνολική τιµή σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων.
β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί της ανωτέρω τιµής.
γ) Συνολική τιµή, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Το καθαρό ποσό του τιµολογίου υπόκειται στις εξής κρατήσεις:
- 0,10% της συνολικής προ Φ.Π.Α. αξίας υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
χαρτόσηµο 3,60% επ΄αυτού.
- παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% βάσει των διατάξεων του Ν. 2198/94.
- κάθε άλλη νόµιµη κράτηση, φόρο, τέλος, δικαιώµατα τα οποία υα ισχύσουν κατά την ηµέρα της
πληρωµής ή οποιαδήποτε κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, ως επίσης και µε
τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις ή εισφορές προς το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς Οργανισµούς.
Ο µειοδότης υποχρεούται να προσέλθει άµεσα, µετά τη παραλαβή του εγγράφου της
κατακύρωσης και πρόσκλησης της Υπηρεσίας, για την υπογραφή της σύµβασης (σχέδιο της οποίας

θα επισυνάπτεται στο εν λόγω έγγραφο), προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά
νοµιµοποίησης της εταιρείας, καθώς και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού που
καλύπτει το 5% της συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Η πληρωµή των Υπηρεσιών θα γίνει µε την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
έργου, το οποίο πρέπει να παραδοθεί σε είκοσι ηµέρες από την ανακοίνωση της κατακύρωσή
του, από την αρµόδια Επιτροπή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά καθαρισµό- βοτάνισµα - αποψιλώσεις
από αυτοφυή βλάστηση για την πρόληψη πυρκαγιών χωρίς αφαίρεση εδαφικού
υλικού, µε την φόρτωση προϊόντων καθαρισµού και την µεταφορά τους προς
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση και σε θέσεις επιτρεπόµενες από
τις αρµόδιες αρχές .
Οι εργασίες βοτανίσµατος - αποψίλωσης, καθαρισµού των χώρων και κοπής κλαδέµατος των ξερών δένδρων , καθώς και η κοπή όλων των ξερών
ξυλωδών φυτών και βάτων θα γίνει στους χώρους όπως αυτοί σηµειώνονται
στο συνηµµένο σκαρίφηµα και έχουν επιφάνεια περίπου 40 στρεµµάτων.
Αυτές οι εργασίες αφορούν το σύνολο του εσωτερικού οδικού δικτύου και σε
βάθος κατ’ ελάχιστο 3-5µ από το οδόστρωµα καθώς επίσης το σύνολο των
εύκολα προσβάσιµων χώρων των εγκαταστάσεων σε όλο το µέτωπο της
θάλασσας όπως φαίνεται και στο σχέδιο.
Συµπεριλαµβάνεται επίσης και ο πλήρης καθαρισµός όλων των αποξηραµένων
φοινίκων και η αποµάκρυνση όλων των κλαδιών παλιάς ή νέας κοπής.
Στους υπόλοιπους χώρους θα αποµακρυνθεί η ξερή φυτική ύλη καθώς και τα
τυχόν απορρίµµατα από τους χώρους.
Στο
σύνολο του κτήµατος θα κοπούν και θα αποµακρυνθούν τα ξερά
δένδρα πάσης φύσεως , καθώς και όσα έχουν εκριζωθεί , ή εµποδίζουν την
κυκλοφορία, εντός του εσωτερικού οδικού δικτύου .
Επίσης θα γίνει καθαριότητα εντός των κτιρίων από σπασµένους υαλοπίνακες
και ακαθαρσίες στα κτίρια της εισόδου, και σε κτίρια εύκολα προσβάσιµα.
Ιδιαίτερα στον χώρο έµπροσθεν του εστιατορίου θα αποµακρυνθούν όλα τα
υλικά που βρίσκονται στον αύλειο χώρο µαζί µε τµήµατα της κατασκευής που
έχουν αποξηλωθεί, τα οποία πρέπει να κοπούν γιατί αποτελούν κίνδυνο για
τυχόν επισκέπτες του χώρου, το ίδιο θα γίνει και στον χώρο
της
παλαιότερης εισόδου (κτίριο ∆ιευθυντή - κτίριο εκδροµών).
Όλες οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν µε την χρήση των ενδεδειγµένων και
κατάλληλων εδικών µηχανηµάτων και εργαλείων από εξειδικευµένο προσωπικό,
το οποίο θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας, για την αποφυγή
ατυχηµάτων , τόσο του προσωπικού όσο και των διερχόµενων πεζών και
οχηµάτων.
Στη συνέχεια θα γίνει η συγκοµιδή των προϊόντων κοπής καθώς και όλων των
σκουπιδιών και εύφλεκτης ύλης (χαρτιά , φύλλα, ξένα αντικείµενα κ.α ,
η συσσώρευση τους σε σωρούς ή σακούλες και αυθηµερόν αποµάκρυνση
τους σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές.
Στα πλαίσια εξασφάλισης της γενικότερης ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των
πιθανών ακούσιων ή εκούσιων επισκεπτών - θα πρέπει να
επισκευασθεί το τελευταίο τµήµα (στο ανατολικό τµήµα του µετώπου) της
περίφραξης που έχει διαρρηχθεί. Η αποκατάσταση θα γίνει µε µερική η µε
ολική αντικατάσταση µε καινούργια υλικά.
Για λόγους ασφάλειας θα περιφραχθεί περιµετρικά σε απόσταση 1,00 µ από
το εξωτερικό όριο των τοιχίων, η µεγάλη πισίνα . Οι πάσσαλοι θα είναι από
γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα 2΄΄ (δύο ιντσών ) βαρέως τύπου, µήκους 2,50 µ
. Οι πάσσαλοι θα τοποθετηθούν ανά 2,50 µ και θα είναι πακτωµένοι στο
έδαφος κατά 50 εκατοστά µε µπετόν. Το τελικό ύψος της περίφραξης θα είναι
2,00 µ. Το σύρµα θα είναι δικτυωτό (ροµβοειδές) γαλβανιζέ πάχους 3 χιλ. Το
σύρµα θα δένεται πάνω στους πασσάλους τουλάχιστον σε τρία σηµεία πάνω-

µέση – κάτω και θα χρησιµοποιηθούν τουλάχιστον 3 σειρές (πάνω – µέση –
κάτω) ούγια Ν17 πάχους 3 χιλ. Στο µέσο της µικρής πλευράς της πισίνας , µε
το µικρότερο βάθος, θα τοποθετηθεί
πόρτα δίφυλλη κατασκευασµένη από
σωλήνα και πλέγµα δάριγκ γαλβανιζέ, ανοίγµατος 3,50 µ και ύψους 2,00 µ.
Επίσης σε πέντε φρεάτια έχουν αφαιρεθεί (κλαπεί) τα καπάκια . Στα µικρά
φρεάτια µπορούν να τοποθετηθούν και καπάκια από την αγορά διότι είναι
τυποποιηµένα φρεάτια µικρών διαστάσεων , στο µεγάλο φρεάτιο εντός του
κτήµατος και ένα φρεάτιο που βρίσκεται επί του αιγιαλού (βλέπε φωτο) θα
κατασκευασθούν
καπάκια
πλάκες από οπλισµένο σκυρόδεµα
κατάλληλα
αγκυρωµένο στα υπάρχοντα στοιχεία .(πάχος πλάκας 12 εκ, οπλισµός διπλό
πλέγµα 8 χιλ.).
Τέλος θα
πρέπει να αποκατασταθεί η λειτουργία της σιδερένιας δίφυλλης
πόρτας που οδηγεί από την δηµοτική οδό στην πισίνα (δίπλα από τα κτίρια
της ρεσεψιόν ).
Για την
πραγµατοποίηση όλων των εργασιών , ο ανάδοχος πρέπει να
χρησιµοποιήσει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω µηχανήµατα και µεταφορικά µέσα:
1) βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά (θαµνοκοπτικά) µε πεζό χειριστή µε χρήση
µισινέζας και µε χρήση δίσκου, έτσι ώστε η κοπή χόρτων να γίνεται σε
ύψος έως 5 εκατοστά από το έδαφος.
Ο αριθµός χλοοκοπτικών (ή θαµνοκοπτικών) που πρέπει να έχει στην διάθεση
του ο ανάδοχος είναι τουλάχιστον έξι (6) µε τους αντίστοιχους χειριστές τους
και ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας να χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα
σε διαφορετικούς χώρους.
Τα µέτρα ασφαλείας για τους χειριστές των βενζινοκίνητων χλοοκοπτικών
(θαµνοκοπτικών) µηχανηµάτων, µε ευθύνη του αναδόχου, πρέπει να
λαµβάνονται ακριβώς όπως αναφέρονται στην κείµενη νοµοθεσία.
2) Η χρήση καλαθοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος προυποθέτει ότι θα είναι
εφοδιασµένο µε πιστοποιητικό ελέγχου καλαθοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος
µε έγκριση λειτουργίας του µηχανήµατος.
Η ανυψωτική ικανότητα κάθε καλαθοφόρου πρέπει να αποδεικνύεται µε
έγγραφα.
3) Μεταφορικά µέσα : ένα (1) Φορτηγό χωρητικότητας 10 – 14 µ3.
Η δαπάνη καυσίµων και λιπαντικών µηχανηµάτων, των φορτηγών αυτοκινήτων
και κάθε είδους µηχανήµατος που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου,
επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο οι αµοιβές των
χειριστών , των οδηγών και οι ασφαλιστικές εισφορές.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην υπηρεσία , πριν την έναρξη των
εργασιών :
Τα αντίγραφα των ασφαλιστηρίων και άδειών λειτουργίας των µέσων µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιήσει.
Κατά την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος ή και οι ιδιοκτήτες των
µηχανηµάτων και οχηµάτων έχουν την ευθύνη της σωστής και ακίνδυνης
λειτουργίας τους. Τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν σε τρίτους θα βαρύνουν
τους ίδιους.
Για την αποφυγή ατυχηµάτων πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα
εξασφαλίζοντας στα µηχανήµατα τους αναγκαίους βοηθούς που θα
διευκολύνουν τους χειριστές στις κινήσεις.
Για κάθε ατύχηµα ή δυστύχηµα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή
οποιαδήποτε ζηµιά προκαλείται από τον ανάδοχο βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.
Τα µέτρα ασφαλείας για τους χειριστές των µηχανηµάτων, µε ευθύνη του
αναδόχου πρέπει να λαµβάνονται ακριβώς όπως αναφέρονται στην κείµενη
νοµοθεσία.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι ιδιοκτήτης των µεταφορικών µέσων
και των µηχανηµάτων που απαιτούνται για το διάστηµα και για τις ανάγκες
καθαρισµού και αποψίλωσης των υπαιθρίων χώρων του ξενοδοχειακού
συγκροτήµατος ΚΑΛΥΨΩ , θα πρέπει να προσκοµίσει Υπεύθυνη δήλωση του
κατόχου των συγκεκριµένων µέσων, ότι του έχει εκµισθώσει τα µεταφορικά
µέσα και µηχανήµατα για την κάλυψη των αναγκών του έργου.
Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να φροντίσει για τις έκδοση των απαραίτητων
αδειών για την συλλογή και µεταφορά των υλικών καθαριότητας και
εναπόθεσης στον πλησιέστερο κατά τον νόµο τόπο αποκοµιδής.
Ο προϋπολογισµός είναι 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% .
Συµπεριλαµβάνονται στο τίµηµα το σύνολο των προβλεποµένων κρατήσεων.

