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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ    πληήξεζε νξγαλσκέλσλ ρψξσλ πξαζίλνπ (2022) 

ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΣΕΥΝΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Δ.Π. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ: 79.992,40 € 

Κ.Α. : 35.6262.09 

 

ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο αθνξά ζηελ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ 

πξαζίλνπ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Δήκνπ Καιακάηαο απφ αλάδνρν εξγνιάβν, φπνπ επηδηψθεηαη ε 

δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο θαη πγείαο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ θαη αθ’ εηαίξνπ ε εμαζθάιηζε ηεο αηζζεηηθήο 

θαη ιεηηνπξγηθήο παξνπζίαο ηνπ ζην ρψξν πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ρψξν απηφ. 

πγθεθξηκέλα αθνξά: εξγαζίεο θνπήο ριννηάπεηα θαη δηδαλίσλ, βνηάληζκα, θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ, 

θιάδεπζε θαη δηακφξθσζε ησλ ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα θαη ηνλ έιεγρν ησλ αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ 

ρψξσλ πξαζίλνπ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δ/λζε Γεσηερληθψλ ηνπ Δήκνπ καο, κε δηαξθή ζηφρν ηνπο ιεηηνπξγηθνχο, 

βηψζηκνπο θαη θαινδηαηεξεκέλνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο 

κηαο εθηεηακέλεο θαη πνιπδηάζπαξηεο έθηαζεο θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ θαη κε ζρεδφλ κε κεηξήζηκν ζην 

ζχλνιφ ηνπ θπηηθφ πιηθφ, κε ην ζπλερψο κεηνχκελν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη γηα ηε πεξηνδηθή θαη 

επνρηθή ζπληήξεζε, αλάπιαζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ απηψλ, δελ δχλαηαη λα αληαπεμέιζεη πιήξσο 

ζηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ, ηδηαίηεξα θαηά ηηο πεξηφδνπο έληνλεο αλάπηπμεο ή αλαβιάζηεζεο. 

Η ζπλερήο αχμεζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηηο δπλακηθήο 

επέθηαζεο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ δήκνπ καο θαη νη εχινγεο αμηψζεηο ησλ ζπλδεκνηψλ καο, πνπ κε 

αλεπηπγκέλν πνηνηηθφ θξηηήξην επηδεηνχλ πςεινχ επηπέδνπ πξνδηαγξαθέο αζηηθνχ πξαζίλνπ, θάλνπλ 

αλαγθαία ηε ζπλδξνκή ηδησηψλ εξγνιεπηψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ 

πξαζίλνπ ηνπ Δήκνπ καο.  

Ωο εξγαζίεο ζπληήξεζεο λννχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνλ Δήκνπ Καιακάηαο κε θχξην ζηφρν 

ηελ θαιή θαηάζηαζε, εηθφλα θαη πγεία ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ, αιιά θαη παξάιιεια ηε δηαηήξεζε ηεο αηζζεηηθήο 

θαη ηεο αζθαινχο εηθφλαο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ δήκνπ καο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζην 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. 

Οη πεξηνρέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ελ ιφγσ εξγαζίεο, ε επηκέξνπο έθηαζή ηνπο θαζψο θαη ν 

αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ θνπήο, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Οη πεξηνρέο 

είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο θαη κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιιεο αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο 

ππεξεζηαθέο αλάγθεο. 

Ο Δήκνο Καιακάηαο θάλεη απηή ηελ κειέηε πξνυπνινγηζκνχ 79.992,40 € κε Φ.Π.Α. θαη αθνξά ηηο 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ νξγαλσκέλσλ ρψξσλ πξαζίλνπ γηα δηάζηεκα ελφο έηνπο ή λσξίηεξα αλ 

απνξξνθεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηηο γεσηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζα 

δίλνληαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ ηελ νκάδα επίβιεςεο. 

https://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1
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Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα βαξχλνπλ ηνλ Κ.Α.: 35.6262.09 κε ηίηιν «πληήξεζε νξγαλσκέλσλ ρψξσλ 

πξαζίλνπ (2022)» ησλ πξνυπνινγηζκψλ 2022 θαη 2023 ηνπ Δήκνπ Καιακάηαο, κε πίζησζε, 60.000,00 € γηα 

ην 2022 θαη 39.968,80€ γηα ην 2023 θαη πεγή ρξεκαηνδφηεζεο Δ.Π.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ – ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
Κ.Α.  

CPV ΕΘΔΟ ΕΡΓΑΘΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 
ζπκπ. Φ.Π.Α. 
έηνπο 2022 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ 
ζπκπ. Φ.Π.Α. 
έηνπο 2023 

35.6262.09 77310000-6 

πληήξεζε 
νξγαλσκέλσλ 

ρψξσλ πξαζίλνπ 
(2022) 

60.000,00 € 19.992,40 € 

ΓΕΝΘΚΟ ΤΝΟΛΟ  79.992,40 € 

Σν έξγν ζα γίλεη κε αλνηθηφ δεκφζην ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

 08/11/2021 
Ειέγζρεθε 

 
Θεσξήζεθε 

Ο πληάμαο Η Πξντζηακέλε Σκήκαηνο  Ο Δ/ΝΣΗ 
Γεσηερληθψλ Τπεξεζηψλ 

 
 
 

  
 

Κσλ/λνο Κσλζηαληφπνπινο 
M.Sc. Γεσπφλνο ΣΕ 

Αηθαηεξίλε Υηνπξέα  
M.Sc. Γεσπφλνο 

Γηάλλεο Ληνληήξεο 
M.Sc. Γεσπφλνο 
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ    πληήξεζε νξγαλσκέλσλ ρψξσλ πξαζίλνπ (2022)  

ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΣΕΥΝΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Δ.Π. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ: 79.992,40 € 

Κ.Α. : 35.6262.09 

 

 

ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 

1. Πεξηγξαθή εξγαζηψλ 

 ηε ζπληήξεζε ησλ νξγαλσκέλσλ ρψξσλ πξαζίλνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη αθφινπζεο εξγαζίεο: 

 

 Κνχξεκα ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ. 

 Αθνξά ηελ εξγαζία θνπήο ρφξηνπ θαη θαηαζηξνθήο δηδαλίσλ κε ριννθνπηηθή κεραλή κε αλαθχθισζε 

θνκκέλνπ ρφξηνπ  (ηερλνινγία mulching) θαη ρνξηνθνπηηθφ.   

 Η ρξήζε ηνπ ρνξηνθνπηηθνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηα 

δέλδξα θαη ηνπο ζάκλνπο γηα λα κελ ηξαπκαηίδεηαη ν θνξκφο ηνπο. Η θνπή ηνπ ρφξηνπ ζα γίλεηαη ζε χςνο 

πέληε (5) εθαηνζηψλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  

 Η θνπξεκέλε επηθάλεηα ζα είλαη νκνηφκνξθα θνκκέλε ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη ζεκεία ζηα νπνία δελ 

έρεη θνπεί ην ρφξην. Σα πξντφληα θνπήο ζα απνκαθξχλνληαη απζεκεξφλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε 

ππεξεζία κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ. 

 Πξηλ ην θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ζα γίλεηαη θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ζθνππίδηα. Η εξγαζία 

θαζαξηζκνχ αθνξά ηε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν θάζε είδνπο ζθνππηδηψλ  (ραξηηά, πιαζηηθά, 

ζπαζκέλα γπαιηά ή άιια ζξαχζκαηα, αθαζαξζίεο, μεξά θιαδηά θαη θχιια) θαη νηηδήπνηε πεξηηηφ βξίζθεηαη 

κέζα ζε απηνχο.  

 Επίζεο νη φπνηεο δεκηέο πξνθιεζνχλ ζην αξδεπηηθφ δίθηπν ή ζην θπηηθφ πιηθφ απφ ηηο εξγαζίεο θνπήο 

ηνπ ριννηάπεηα ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα νθείιεη λα ηηο απνθαηαζηήζεη ρσξίο νηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο. 

 Η ζπιινγή, ε θφξησζε θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη άκεζα  ηελ ίδηα 

κέξα πνπ εθηειείηαη ε εξγαζία θαη ζα ελαπνζέηνληαη ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε απφ ην έξγν, κε θφζηνο θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Βνηάληζκα  

 Η εξγαζία απηή αθνξά ζην θαζάξηζκα ηνπ ριννηάπεηα, ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο θπηεχηεθαλ θπηά, 

ή ρψξσλ πξαζίλνπ θαη άιισλ απφ ηα δηάθνξα αθαιαίζζεηα θαη αληαγσληζηηθά δηδάληα, πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο ησλ θπηψλ. 

 Η παξαπάλσ εξγαζία ζα γίλεηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε νπνηνδήπνηε κέζν (βνηάληζκα κε 

ηα ρέξηα ή εθξίδσζε ησλ δηαθφξσλ δηδαλίσλ ηνπ εδάθνπο κε ηζάπα, ή θνπή ηνπο κε κεραληθά κέζα 

(απνςίισζε). Εηδηθά γηα ηελ εξγαζία ηεο απνςίισζεο ζα πξέπεη λα γίλεη έηζη ψζηε ην ρφξην λα κελ είλαη 

πάλσ απφ ηξία (3) εθαηνζηά. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο ηνχην φια ηα απαξαίηεηα κεραληθά θαη άιια κέζα γηα 

ηελ πνηνηηθή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
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 Μεηά ηελ εμαγσγή, ή θνπή ησλ παξαπάλσ δηδαλίσλ, ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα απνκαθξχλνληαη 

άκεζα απφ ηνπο ρψξνπο επέκβαζεο, ζε ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ε 

απφξξηςή ηνπο θαη ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε απφ ην έξγν. 

 Επίζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνκαθξχλεη απφ ηηο δελδξνδφρνπο δηδάληα θαη 

απνξξίκκαηα πνπ καδεχνληαη εθεί θαη λα θφςεη παξαθπάδεο ψζηε λα κελ ελνριείηαη ε δηέιεπζε ησλ πεδψλ. 

 Η ζπιινγή, ε θφξησζε θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη άκεζα  ηελ ίδηα 

κέξα πνπ εθηειείηαη ε εξγαζία θαη ζα ελαπνζέηνληαη ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε απφ ην έξγν, κε θφζηνο θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Κιάδεκα θαη δηακφξθσζε ζάκλσλ 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηακνξθψλεη θαη λα θιαδεχεη ηνπο ζάκλνπο αλάινγα γηα ην ζθνπφ 

πνπ έρνπλ θπηεπηεί π.ρ. κπνξληνχξεο, αλζνθφξα, θξάρηεο, κεκνλσκέλνη θιπ. Η δηακφξθσζε, ν ζρεκαηηζκφο 

θαη ην θιάδεκα ζα γίλνληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλάινγα κε ην είδνο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θπηηθνχ 

πιηθνχ θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. Η εξγαζία ζα γίλεηαη κε ςαιίδη κπνξληνχξαο, ςαιίδη θιαδέκαηνο, πξηφλη 

ή αιπζνπξίνλν αλάινγα ηελ πεξίπησζε θαη πάληα κε ηηο νδεγίεο ησλ επηβιεπφλησλ θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηηο γεσηερληθήο επηζηήκεο. Σα πξντφληα θνπήο ζα απνκαθξχλνληαη απζεκεξφλ κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ. 

 Η ζπιινγή, ε θφξησζε θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη άκεζα  ηελ ίδηα 

κέξα πνπ εθηειείηαη ε εξγαζία θαη ζα ελαπνζέηνληαη ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε απφ ην έξγν, κε θφζηνο θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Υισξά θιαδέκαηα θαη αλαβιαζηήκαηα 

 Αθνξά ηελ εξγαζία ειαθξψλ θιαδεκάησλ ζε δέλδξα πνπ θχνληαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο 

πξαζίλνπ. Σα θιαδέκαηα αθνξνχλ ζηελ απνκάθξπλζε θιαδηψλ δέλδξσλ πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα (π.ρ 

ζπαζκέλα θιαδηά, ρακειά θιαδηά πνπ εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε πεδψλ, αλαβιαζηήκαηα, παξαθπάδεο θιπ). Η 

εξγαζία ζα γίλεηαη κε ςαιίδη θιαδέκαηνο, πξηφλη ή αιπζνπξίνλν αλάινγα ηελ πεξίπησζε θαη πάληα κε ηηο 

νδεγίεο ησλ επηβιεπφλησλ θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηηο γεσηερληθήο επηζηήκεο.  

 Η ζπιινγή, ε θφξησζε θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη άκεζα  ηελ ίδηα 

κέξα πνπ εθηειείηαη ε εξγαζία θαη ζα ελαπνζέηνληαη ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε απφ ην έξγν, κε θφζηνο θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Έιεγρνο αξδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Αθνξά ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγηά ησλ απηνκάησλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο ησλ νξγαλσκέλσλ 

ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ ζπληεξεί ν αλάδνρνο. 

 Αξρηθά ζα γίλεη ππφδεημε ησλ ζεκείσλ ησλ πνηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε θάζε ρψξν θαη ηεζηάξηζκα ηεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε αξκφδην ππάιιειν ηεο Δλζεο Γεσηερληθψλ. ηε ζπλέρεηα ν Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ 

επζχλε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ζπληήξεζήο ηνπ. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

απηφκαησλ δηθηχσλ άξδεπζεο ηηο νπνίεο ελέξγεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο ηα θαηαγξάθεη θαζεκεξηλά. Γηα 

νπνηαδήπνηε βιάβε ελεκεξψλεη ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ. Η απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ πιηθψλ 



 

 

- 6 - 

 

ζα γίλνληαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία. (Η πξνκήζεηα απηψλ ζα βαξχλνπλ ην Δήκν θαη ε 

ηνπνζέηεζε απηψλ ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν). 

 Εάλ ε βιάβε πξνθιεζεί απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ εξγνιάβνπ θαηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ρψξνπ 

απηή πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί ακέζσο θαη ην θφζηνο εξγαζηψλ θαη πιηθψλ ζα βαξαίλνπλ ηνλ ίδην. Αλ ε βιάβε 

δελ απνθαηαζηαζεί ν πξνο ζπληήξεζε ρψξνο ζα πνηίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν κε ρεηξνθίλεην ζχζηεκα ή κε 

βπηίν (ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε). Γηα βιάβεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζπλέπεηα ελεξγεηψλ ηξίησλ ν αλάδνρνο 

νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ηνλ επηβιέπνληα ψζηε λα δξνκνινγεζνχλ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο. 

Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε εληαία ηηκή αλά ρψξν πξαζίλνπ (βιέπε 

θεθάιαην Σηκνιφγην Μειέηεο) θαη ζα δηελεξγνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο Γεσηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

2. ρεδηαζκφο - πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ην πξφγξακκα θαη ην εκεξνιφγην εξγαζηψλ ηνπ πνπ ζα ηνπ 

ππνδείμεη ε επηβιέπνπζα ππεξεζία θαη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηεο. Ο 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί  ηελ αξκφδηα ππεξεζία έγθαηξα, σο πξνο  ηελ αθξηβή εκέξα θαη ψξα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπο, ψζηε λα ππάξρεη ζρεηηθή επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε απφ 

ηνπο εληεηαικέλνπο ππαιιήινπο ηεο. 

3. Πεξηνρή εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

Η ηνπνζεζίεο ζπληήξεζεο ησλ νξγαλσκέλσλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ 

θνπήο, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά:  

α/α Σνπνζεζία Δπαλαιήςεηο 

1 Ηρώων Πολυτεχνείου 19 

2 θφκβνο Ζαθείξε 19 

3 θφκβνο νδνχ Αξηέκηδνο (1
νο

 θφκβνο)  19 

4 θφκβνο νδνχ Αξηέκηδνο (2
νο

 θφκβνο) 19 

5 Αξηέκηδνο (λεζίδα & πεδνδξφκηα) 19 

6 
πιαηεία Ατ Γηάλλε (Αγνξά) θαη θεπάξην 

Κπξηαθνχ 
8 

7 πιαηεία Όζσλνο  12 

8 Μλεκείν Εζλεγεξζίαο 20 
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9 πάξθν Αλαςπθηεξίνπ 20 

10 
Μλεκείν ζπκάησλ ζεηζκψλ (Νέδνληνο 

& Κξνληήξε) 
20 

11 
δψλε Νέδνληα (απν Ύδξαο εσο 

Πνζεηδψλνο) 
20 

12 πάξθν νδνχ Πνζεηδψλνο 20 

13 
Κεληξηθή Πιαηεία & πεδφδξνκνο 

Αξηζηνκέλνπο 
20 

14 
πιαηεία θαη νδφο ηδεξνδξνκηθνχ 

ηαζκνχ 
20 

15 Δηθαζηήξηα - Δηνηθεηήξην - ΔΗΠΕΘΕΚ 20 

16 πάξθν ΟΕ  20 

17 θφκβνο Λπθνχξγνπ 18 

18 
πιαηεία 23εο Μαξηίνπ, Θζηνξηθφ 

Κέληξν, νδφο Τπαππαληήο, νδφο 
ηαδίνπ 

20 

19 
πλατεία Παπαφλέςςα 

 
8 

20 
πιαηεία Θ.Ν. Αλαιήςεσο & λεζίδα 

Θεκηζηνθιένπο 
12 

21 Δεκαξρείν 20 

22 Μέγαξν ρνξνχ 20 

23 λεζίδα Φηιειιήλσλ 14 

24 λεζίδα Αθξίηα 14 

25 θφκβνο γεπέδνπ Μεζζεληαθνχ 20 
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26 θφκβνο Αζελψλ θαη Μπνπινχθνπ 20 

27 Αλαηνιηθφ θέληξν  6 

28 
πάξθν ηζέπεο Νέδνληα & πεδφδξνκνο 

Θαηξνπνχινπ 
18 

29 
Ναπαξίλνπ βφξεην θαη λφηην 

πεδνδξφκην απφ Αλάζηαζε έσο 
Φηινμέληα 

12 

30 πιαηεία Θνπξίαο 12 

 

4. Δπαλαιήςεηο 

Οη επαλαιήςεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ σο πξνο ην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπο 

θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ηνπο αλά κήλα αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε επηθξαηνχζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο θξνληίδαο ηνπ θάζε επηκέξνπο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

Επίζεο, δχλαηαη λα γίλεη αλαπξνζαξκνγή ζηνλ αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ ησλ εξγαζηψλ θάζε 

επηκέξνπο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηνρψλ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ, ψζηε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πηζαλψο λα ππεξβνχλ ηνλ ελδεηθηηθφ αξηζκφ ή λα 

απαηηεζνχλ ιηγφηεξεο, αλαπξνζαξκφδνληαο αζθαιψο θαη ην θφζηνο θάζε επέκβαζεο, νπσζδήπνηε εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

ε θάζε πεξίπησζε, νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πηζαλφλ πξνθχςεη, ζα γίλεη 

κεηά απφ έγθξηζε θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο. 

Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ζε εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξγηψλ, αββαηνθχξηαθσλ θαη σξαξίσλ εθηφο ππεξεζίαο 

(απνγεχκαηα) φπνπ θξηζεί απαξαίηεην, αθνχ πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηνλ αλάδνρν γηα ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ παξέκβαζεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζήο ηνπο.  

 

5. Δκπεηξία θαη ηερληθή θαηάξηηζε 

Σν ζπλεξγείν ηνπ αλάδνρνπ ζα πξέπεη λα ζηειερψλεηαη απφ ππεχζπλν γεσηερληθφ (γεσπφλν, 

δαζνιφγν, ηερλνιφγν γεσπνλίαο ή δαζνπνλίαο) ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη θαη ζα επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο. Θα 

πξέπεη λα απνηειείηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε εκπεηξία ψζηε λα εθηειεί ηηο 

εξγαζίεο κε ηνλ πιένλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν, εξγάηεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ θιαδέκαηνο, 

νδεγφ θνξηεγνχ, θ.ιπ. 

 Όινη νη εξγαδφκελνη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη απαξαηηήησο κε ηα θαηάιιεια είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

(π.ρ. θξάλνο, πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα, θφξκα εξγαζίαο θ.ιπ.). 

6. Απαηηνχκελνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ 

απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε γηα ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

http://el.synonymfinder.net/synwnyma/a-1/asfalws
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Θα πξέπεη λα δηαζέηεη απαξαίηεηα ριννθνπηηθέο κεραλέο κε αλαθχθισζε θνκκέλνπ ρφξηνπ  

(ηερλνινγία mulching), ςαιίδηα κπνξληνχξαο, ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα (κεζηλέδαο), ηα απαξαίηεηα 

κηθξνεξγαιεία ρεηξφο θαη ινηπά παξειθφκελα (ζθνχπεο θχιισλ, ηζνπγθξάλεο, ρεηξνπξίνλα, θιαδεπηήξηα, 

ηαηλίεο ζήκαλζεο θ.ιπ.), θπζεηήξεο, θαζψο θαη  θνξηεγφ φρεκα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ελ ιφγσ κεραλεκάησλ 

απφ θαη πξνο ηνπο ρψξνπο επέκβαζεο, γηα ηελ  απνκάθξπλζε ησλ ππνινίπσλ πξντφλησλ θνπήο, θ.ιπ.  

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηθαλφ αξηζκφ θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θνπήο 

ριννηάπεηα θαη θιαδέκαηνο θαη ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο 

παξέκβαζεο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία θάζε θνξά, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ έληνλνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμήο ηνπ ριννηάπεηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη άκεζα ην επηζπκεηφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ζηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ζπληεξεί. 

Σα κεραλήκαηα θνπήο ηνπ ριννηάπεηα, θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη 

λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη θαηάιιεια κεηά απφ θάζε ρξήζε, έηζη ψζηε λα κελ κεηαθέξνληαη 

θπηνπαζνγφλα απφ κηα πεξηνρή ζε άιιε. Θδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ 

ριννηάπεηα απφ ηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά ησλ κεραλεκάησλ θνπήο. 

7. Απνκάθξπλζε πξντφλησλ θνπήο θαη θιάδεπζεο 

Η ζπιινγή θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη θιάδεπζεο (ρφξηα, θιαξηά, μχια θ.ιπ.) 

γίλεηαη απζεκεξφλ κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ, ε κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ θαη ε 

απφξξηςή ηνπο ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε επηβιέπνπζα αξκφδηα ππεξεζία, αλεμαξηήηνπ ρηιηνκεηξηθήο 

απφζηαζεο ζε ζέζε πνπ επηηξέπεηαη, ψζηε νη ρψξνη πνπ ζα εθηεινχληαη νη εξγαζίεο λα δηαηεξνχληαη πάληα 

θαζαξνί. Καηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα 

κελ κέλνπλ ππνιείκκαηα ζε δηαδξφκνπο ή ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ (ζθνχπηζκα - θαζαξηφηεηα). Καηά ηε 

κεηαθνξά πξέπεη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνο απφξξηςε 

πιηθψλ, ψζηε λα κελ ξππαίλνπλ ηα ζεκεία απφ ηα νπνία δηέξρνληαη ηα νρήκαηα κεηαθνξάο ηνπο θαη λα κελ 

ππάξρεη θίλδπλνο πηψζεο ηνπο απφ ην φρεκα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Κ.Τ.Α. 

ΗΠ/50910/2727/16-12-2003) πεξί ηεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη θαηνρήο άδεηαο ζπιινγήο θαη 

κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ.  

 

 

 
 08/11/2021 

Ειέγζρεθε 
 

 
Θεσξήζεθε 

Ο πληάμαο Η Πξντζηακέλε 
Σκήκαηνο 

 
 
  

Ο Δ/ΝΣΗ 
Γεσηερληθψλ Τπεξεζηψλ 

 

Κσλ/λνο Κσλζηαληφπνπινο 
M.Sc. Γεσπφλνο ΣΕ 

Αηθαηεξίλε Υηνπξέα  
M.Sc. Γεσπφλνο 

Γηάλλεο Ληνληήξεο 
M.Sc. Γεσπφλνο 
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ πληήξεζε νξγαλσκέλσλ ρψξσλ πξαζίλνπ (2022)  

ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΣΕΥΝΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Δ.Π. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ: 79.992,40 € 

Κ.Α. : 35.6262.09 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

α/α Σνπνζεζία 
Κφζηνο αλά 
επέκβαζε 

Δπαλαιήςεηο  πλνιηθφ θφζηνο  

1 Ηξψσλ Πνιπηερλείνπ 450 19 8.550,00 € 

2 θφκβνο Ζαθείξε 50 19 950,00 € 

3 
θφκβνο νδνχ Αξηέκηδνο 

(1
νο

 θφκβνο)  
30 19 570,00 € 

4 
θφκβνο νδνχ Αξηέκηδνο 

(2
νο

 θφκβνο) 
20 19 380,00 € 

5 
Αξηέκηδνο (λεζίδα & 

πεδνδξφκηα) 
400 19 7.600,00 € 

6 
πιαηεία Ατ Γηάλλε 

(Αγνξά) θαη θεπάξην 
Κπξηαθνχ 

30 8 240,00 € 

7 πιαηεία Όζσλνο  30 12 360,00 € 

8 Μλεκείν Εζλεγεξζίαο 25 20 500,00 € 

9 πάξθν Αλαςπθηεξίνπ 150 20 3.000,00 € 

10 
Μλεκείν ζπκάησλ 

ζεηζκψλ (Νέδνληνο & 
Κξνληήξε) 

25 20 500,00 € 

11 
δψλε Νέδνληα (απν 

Ύδξαο εσο 
Πνζεηδψλνο) 

450 20 9.000,00 € 

12 
πάξθν νδνχ 
Πνζεηδψλνο 

40 20 800,00 € 

13 
Κεληξηθή Πιαηεία & 

πεδφδξνκνο 
Αξηζηνκέλνπο 

80 20 1.600,00 € 
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14 
πιαηεία θαη νδφο 
ηδεξνδξνκηθνχ 

ηαζκνχ 
30 20 600,00 € 

15 
Δηθαζηήξηα - Δηνηθεηήξην 

- ΔΗΠΕΘΕΚ 
200 20 4.000,00 € 

16 πάξθν ΟΕ  500 20 10.000,00 € 

17 θφκβνο Λπθνχξγνπ 20 18 360,00 € 

18 

πιαηεία 23εο Μαξηίνπ, 
Θζηνξηθφ Κέληξν, νδφο 

Τπαπαληήο, νδφο 
ηαδίνπ 

80 20 1.600,00 € 

19 πιαηεία Παπαθιέζζα 20 8 160,00 € 

20 
πιαηεία Θ.Ν. Αλαιήςεσο 

& λεζίδα 
Θεκηζηνθιένπο 

40 12 480,00 € 

21 Δεκαξρείν 200 20 4.000,00 € 

22 Μέγαξν ρνξνχ 150 20 3.000,00 € 

23 λεζίδα Φηιειιήλσλ 80 14 1.120,00 € 

24 λεζίδα Αθξίηα 80 14 1.120,00 € 

25 
θφκβνο γεπέδνπ 

Μεζζεληαθνχ 
30 20 600,00 € 

26 
θφκβνο Αζελψλ θαη 

Μπνπινχθνπ 
30 20 600,00 € 

27 Αλαηνιηθφ θέληξν  200 6 1.200,00 € 

28 
πάξθν ηζέπεο Νέδνληα 

& πεδφδξνκνο 
Θαηξνπνχινπ 

30 18 540,00 € 

29 
Ναπαξίλνπ βφξεην θαη 
λφηην πεδνδξφκην απφ 

Αλάζηαζε έσο 
50 12 600,00 € 
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Φηινμέληα 

30 πιαηεία Θνπξίαο 40 12 480,00 € 

   
χλνιν 64.510,00 € 

  
  Φ.Π.Α. 24% 15.482,40 € 

  
  

ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

79.992,40 € 

 

 

 

 

 08/11/2021 
Ειέγζρεθε 

 
Θεσξήζεθε 

Ο πληάμαο Η Πξντζηακέλε 
Σκήκαηνο  

Ο Δ/ΝΣΗ 
Γεσηερληθψλ Τπεξεζηψλ 

 
 
 

  
 

Κσλ/λνο Κσλζηαληφπνπινο 
M.Sc. Γεσπφλνο ΣΕ 

Αηθαηεξίλε Υηνπξέα  
M.Sc. Γεσπφλνο 

Γηάλλεο Ληνληήξεο 
M.Sc. Γεσπφλνο 
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ    πληήξεζε νξγαλσκέλσλ ρψξσλ πξαζίλνπ (2022)  

ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΣΕΥΝΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Δ.Π. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ: 79.992,40 € 

Κ.Α. : 35.6262.09 

 

 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 
 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
 Ηρώων Πολυτεχνείου 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Σεηξαθφζηα πελήληα επξψ (450,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 θφκβνο Εαθείξε 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Πελήληα επξψ (50,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 θφκβνο νδνχ Αξηέκηδνο (1

νο
 θφκβνο)  

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Σξηάληα επξψ (30,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ν
 θφκβνο νδνχ Αξηέκηδνο (2

νο
 θφκβνο) 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 
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ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Δίθνζη επξψ (20,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
 Αξηέκηδνο (λεζίδα & πεδνδξφκηα) 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Σεηξαθφζηα επξψ (400,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
 πιαηεία Ατ Γηάλλε (Αγνξά) θαη θεπάξην Κπξηαθνχ 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Σξηάληα επξψ (30,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
 πιαηεία Όζσλνο  

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Σξηάληα επξψ (30,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ν
 Μλεκείν Δζλεγεξζίαο 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Δίθνζη πέληε επξψ (25,00 €) 
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ΑΡΘΡΟ 9
ν
 πάξθν Αλαςπθηεξίνπ 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Δθαηφλ πελήληα επξψ (150,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
 Μλεκείν ζπκάησλ ζεηζκψλ (Νέδνληνο & Κξνληήξε) 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Δίθνζη πέληε επξψ (25,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ν
 δψλε Νέδνληα (απφ Ύδξαο έσο Πνζεηδψλνο) 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Σεηξαθφζηα πελήληα επξψ (450,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ν
 πάξθν νδνχ Πνζεηδψλνο 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: αξάληα επξψ (40,00 €)  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ν
 Κεληξηθή Πιαηεία & πεδφδξνκνο Αξηζηνκέλνπο 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 
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δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Ογδφληα επξψ (80,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ν
 πιαηεία θαη νδφο ηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Σξηάληα επξψ (30,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ν
 Γηθαζηήξηα - Γηνηθεηήξην - ΓΖΠΔΘΔΚ 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Γηαθφζηα επξψ (200,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ν
 πάξθν ΟΔ  

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Σεηξαθφζηα πελήληα επξψ (500,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ν
 θφκβνο Λπθνχξγνπ 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 
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Σηκή αλά ηεκάρην: Δίθνζη επξψ (20,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ν
 πιαηεία 23εο Μαξηίνπ, Ηζηνξηθφ Κέληξν, νδφο Τπαπαληήο, νδφο ηαδίνπ 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Ογδφληα επξψ (80,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ν
 πιαηεία Φξαγθφιηκλαοο 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Δίθνζη επξψ (20,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 20
ν
 πιαηεία Η.Ν. Αλαιήςεσο & λεζίδα Θεκηζηνθιένπο 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: αξάληα επξψ (40,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 21
ν
 Γεκαξρείν 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Γηαθφζηα επξψ (200,00 €) 
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ΑΡΘΡΟ 22
ν
 Μέγαξν ρνξνχ 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Δθαηφλ πελήληα επξψ (150,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 23
ν
 λεζίδα Φηιειιήλσλ 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Ογδφληα επξψ (80,00 €)  

 

ΑΡΘΡΟ 24
ν
 λεζίδα Αθξίηα 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Ογδφληα επξψ (80,00 €)  

 

ΑΡΘΡΟ 25
ν
 θφκβνο γεπέδνπ Μεζζεληαθνχ 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Σξηάληα επξψ (30,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 26
ν
 θφκβνο Αζελψλ θαη Μπνπινχθνπ 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 
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δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: αξάληα επξψ (40,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 27
ν
 Αλαηνιηθφ θέληξν 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Γηαθφζηα επξψ (200,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 28
ν
 πάξθν ηζέπεο Νέδνληα & πεδφδξνκνο Ηαηξνπνχινπ 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Σξηάληα επξψ (30,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ 29
ν
 Ναυαρίνου βόρειο και νότιο πεηοδρόμιο από Ανάςταςθ ζωσ Φιλοξζνια 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: Πελήληα επξψ (50,00 €) 
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ΑΡΘΡΟ 30
ν
 πιαηεία Θνπξίαο 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  εξγαζίεο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Γεσηερληθή Πεξηγξαθή Εξγαζηψλ 

(θαζαξηφηεηα απφ μέλα αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.η.ι., θνπή ριννηάπεηα θαη θαηαζηξνθή δηδαλίσλ, βνηάληζκα, 

δηακφξθσζε ζάκλσλ, ρισξά θιαδέκαηα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) έηζη ψζηε πάληα νη 

ρψξνη πξαζίλνπ λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη ε κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ πνπ ζα παξαρζνχλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην: αξάληα επξψ (40,00 €) 

 

 

 08/11/2021 
Ειέγζρεθε 

 
Θεσξήζεθε 

Ο πληάμαο Η Πξντζηακέλε 
Σκήκαηνο  

Ο Δ/ΝΣΗ 
Γεσηερληθψλ Τπεξεζηψλ 

 
 
 

  
 

Κσλ/λνο Κσλζηαληφπνπινο 
M.Sc. Γεσπφλνο ΣΕ 

Αηθαηεξίλε Υηνπξέα  
M.Sc. Γεσπφλνο 

Γηάλλεο Ληνληήξεο 
M.Sc. Γεσπφλνο 
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ    πληήξεζε νξγαλσκέλσλ ρψξσλ πξαζίλνπ (2022)  

ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΣΕΥΝΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Δ.Π. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ: 79.992,40 € 

Κ.Α. : 35.6262.09 

 

 
 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  

Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο νξγαλσκέλσλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Δήκνπ 

Καιακάηαο, πξνυπνινγηζκνχ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εμήληα νθηψ επξψ θαη νγδφληα ιεπηψλ 

(79.992,40 €). 

 Ο Δήκνο Καιακάηαο δελ ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ 

φηαλ απηφ δελ θξίλεηαη απαξαίηεην.  

ΑΡΘΡΟ 2 ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Η δηελέξγεηα θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ – εξγαζίαο, δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 

 λ. 4412/2016 «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ». 

 Δεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο (Δ.Κ.Κ. N.3463/06). 

 Νφκνη θαη Πξνεδξηθά Δηαηάγκαηα πνπ ελαξκφληζαλ ηελ Εζληθή Ννκνζεζία κε ην Κνηλνηηθφ Δίθαην. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο: 

1. Γεσηερληθή Έθζεζε. 

2. Γεσηερληθή πεξηγξαθή εξγαζηψλ. 

3. Πξνυπνινγηζκφο. 

4. Σηκνιφγην Μειέηεο.  

5. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.  

6. Σηκνιφγην Πξνζθνξάο. 

ΑΡΘΡΟ 4 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑ∆ΟΥΟΤ  

Η δεηνχκελε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Δήκνπ Καιακάηαο 

απαηηεί γηα ηελ πινπνίεζή ηεο εμεηδηθεπκέλε θαη ζπλδπαζκέλε γλψζε ζηνλ ηνκέα ηεο θεπνηερλίαο. Εηδηθφηεξα 

ν αλάδνρνο νθείιεη λα νξγαλψζεη, λα ππνζηεξίμεη θαη λα πινπνηήζεη µε ηξφπν άξηην, φιεο ηηο επηκέξνπο 

εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξίλεηαη εληφο είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ ζε 

αηηήκαηα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηηο ππεξεζίεο πνπ αλέιαβε.   

Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη θαη’ επαλάιεςε, ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

πξαζίλνπ πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ απνκάθξπλζε ππνιεηκκάησλ θνπήο θαη θιαδέκαηνο, άρξεζησλ 

πιηθψλ, θ.ιπ. απφ ηνπο ρψξνπο επέκβαζεο. Θα πξέπεη δε λα ιακβάλεη φιεο ηηο πξνθπιάμεηο θαη ζεκάλζεηο 

γηα απνθπγή αηπρήκαηνο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ  άκεζε απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ 
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ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζε δίθηπα, πιάθεο πεδνδξνκίσλ, απηνθίλεηα, θ.ιπ. θαη ηελ επαλαθνξά ηνπο 

ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ρσξίο ηελ απαίηεζε επηπιένλ απνδεκίσζεο απφ κέξνπο ηνπ.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ηφζν γηα ηνλ 

ελδειερή θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ θνπή, φζν θαη γηα ηελ επηκειή θαη ιεπηνκεξή ζπγθέληξσζε θαη 

απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο.  

Η εξγαζία θνπήο µε ηα ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα ζα πξνεγείηαη ηνπ θνπξέκαηνο µε ηηο ριννθνπηηθέο 

κεραλέο θαη ηα ηξαθηέξ έηζη ψζηε ε θνπξεκέλε επηθάλεηα λα είλαη ζηνλ ζχλνιφ ηεο νκνηφκνξθα θνκκέλε ρσξίο 

λα παξνπζηάδνληαη ζεκεία ζηα νπνία δελ έρεη θνπεί ην ρφξην θαη ζα γίλεηαη ζηηο παξπθέο ησλ ρψξσλ 

επέκβαζεο, γχξσ απφ ζάκλνπο θαη ζπζηάδεο ζάκλσλ, απφ ην ιαηκφ ησλ δέλδξσλ (απνκάθξπλζε θαη ησλ 

απηνθπψλ ιαίκαξγσλ βιαζηψλ πνπ θχνληαη ζηνλ θνξκφ ηνπο) θαη ζηα παξηέξηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ 

ρψξσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ριννηάπεηα. 

Η ρξήζε ησλ ρνξηνθνπηηθψλ κεραλεκάησλ  ζα πξέπεη λα γίλεηαη µε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηνρέο 

γχξσ απφ ηα δέλδξα θαη ηνπο ζάκλνπο  γηα λα µελ ηξαπκαηίδεηαη ν θνξκφο ηνπο. Η θνπή ηνπ ρφξηνπ ζα γίλεηαη 

ζε χςνο πέληε (5) εθαηνζηψλ πεξίπνπ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  

Οη εξγαζίεο θνπήο πξέπεη λα γίλνληαη ηηο θαηάιιειεο απφ άπνςε θαηξηθψλ ζπλζεθψλ εκέξεο θαη ψξεο 

θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο παξέκβαζεο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία (ηθαλφο 

αξηζκφο θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θνπήο ριννηάπεηα θαη αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνχ), πξνθεηκέλνπ λα 

επηηπγράλεηαη άκεζα ην επηζπκεηφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε 

ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε παξακηθξή φριεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ  επηζθεπηψλ ησλ 

πάξθσλ.  

Οη εξγαζίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε εληαία ηηκή αλά ρψξν πξαζίλνπ (βιέπε θεθάιαην Σηκνιφγην 

Μειέηεο) θαη ζα δηελεξγνχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο έηζη ψζηε πάληα νη ρψξνη πξαζίλνπ λα 

βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο Γεσηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ 

1. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε ε νπνία ζα ηνπ 

εμαζθαιίδεη ζπλερψο ηελ απφιπηε ππνζηήξημε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

θάιπςε ησλ εξγαζηψλ θνπήο ρφξηνπ θαη θιάδεπζεο δέληξσλ ζε πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, παξηέξηα 

θαη ηνπο ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο επζχλεο ηνπ.  Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ζηνηρεία κε ηα 

νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε πνπ δηαζέηνπλ θαη ζα εθαξκφζνπλ (ηερληθφ 

πξνζσπηθφ, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, θ.ιπ.). 

2. Ο αλάδνρνο ηειεί πάληνηε ππφ ηελ επνπηεία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Καιακάηαο 

πξνο ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο νπνίαο νθείιεη απφιπηε ζπκκφξθσζε επξηζθφκελνο ζε ζπλερή επαθή γηα λα 

πηζηνπνηείηαη θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

3. Σν πάζεο θχζεσο θαη εηδηθφηεηαο έκκηζζν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θνπήο 

ριννηάπεηα ακείβεηαη θαη αζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη ξεηά φηη απαγνξεχεηαη ε 

απαζρφιεζε αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε απαζρφιεζεο αιινδαπψλ, ζα πξέπεη απηνί λα 

θαηέρνπλ λφκηκε άδεηα εξγαζίαο, ε νπνία ζα ζεσξείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Οη νδεγνί ησλ νρεκάησλ 

κεηαθνξάο, θαζψο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο ζα αληηθαζίζηαληαη, εθφζνλ ην 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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απαηηήζεη ε αξκφδηα ππεξεζία, ζε πεξίπησζε πνπ ζα θξηζνχλ αθαηάιιεινη γηα ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ. 

4. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο παξφκνηαο θαηάζηαζεο πνπ 

πξνθαιεί αδπλακία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε 

άιιν, έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ, ρσξίο δηαθνπή. 

5. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζχκβαζε ή ζε κέξνο απηήο απφ άιιν θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν, ρσξίο έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Δήκνπ Καιακάηαο ε νπνία πξνθχπηεη κεηά απφ 

αληίζηνηρε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

6. Η Δεκνηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηά απφ ζπλερή επαλάιεςε αληηζπκβαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαδφρνπ σο πξνο ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο ησλ αλαηεζεηκέλσλ απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία εξγαζηψλ θνπήο ριννηάπεηα, λα θεξχμεη έθπησην ηνλ εξγνιάβν, αθνχ πξψηα ηνλ θαιέζεη ζε 

εμψδηθε δηακαξηπξία δεθαπέληε εκέξεο πξηλ, γηα λα ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ εγγξάθσο. 

7. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ, ελψ ν Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ 

Δήκν Καιακάηαο.  

8. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε λα παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ πξέπεη γηα ηελ αζθάιεηα 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θνπήο ριννηάπεηα θαη θιαδέκαηνο 

δέληξσλ θαη επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα ηηο ηπρφλ δεκηέο ηηο νπνίεο ζα πξνμελήζεη κε ππαηηηφηεηά ηνπ πξνο 

ηξίηνπο ή ζε αληηθείκελα. Γηα αηπρήκαηα ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζε 

νπνηνδήπνηε ηξίην, ν Δήκνο Καιακάηα δελ θέξεη θακία επζχλε θαη αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο, 

ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη ηηο πνηληθέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο.  

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εληφο 15 εκεξψλ, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

βεβαίσζε φηη ζα είλαη αζθαιηζκέλνο πξνο ηξίηνπο θαη ζα θαιχπηεηαη γηα ηελ αζηηθή επζχλε, γηα δεκηέο πνπ 

ηπρφλ πξνθαιέζεη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη κε πιήξε θάιπςε αζηηθήο επζχλεο ηνπ ηδίνπ (αλάδνρνο) 

θαη ηνπ εξγνδφηε γηα πιεξσκή απνδεκίσζεο ζε ηξίηνπο ιφγσ ζσκαηηθψλ βιαβψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ςπρηθήο νδχλεο ή εζηθήο βιάβεο θαη πιηθψλ δεκηψλ πξνμελνχκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ.  

10.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θάζε ζηηγκή λα είλαη ζε ζέζε λα παξαδψζεη ζηελ  αξκφδηα ππεξεζία 

ηελ ππεχζπλε δήισζε ή βεβαίσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ γηα ηε ζχλαςε θαη δηαηήξεζε ζε ηζρχ φισλ 

ησλ αλσηέξσ αζθαιίζεσλ. 

11.  Οη παξαπάλσ αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ, νχηε πεξηνξίδνπλ ηηο ζπκβαηηθέο επζχλεο θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο παξακέλεη ππεχζπλνο γηα θάζε πνζφ απνδεκίσζεο πξνο ηξίηνπο, 

πέξαλ ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ αζθαιίζεσο, φπσο θαη γηα ηηο εμαηξέζεηο, πεξηνξηζκνχο, πξνλφκηα, εθπηψζεηο, 

θ.ιπ. πνπ αλαθέξνληαη ζηα αζθαιηζηήξηα φπσο επίζεο θαη γηα θάζε άιιε δεκηά ή βιάβε ζην έξγν πέξα απφ 

ην αζθαιηδφκελν πνζφ.  

12.  Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηπρφλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηηο 

εξγαζίεο θνπήο ριννηάπεηα ζε θπηηθφ πιηθφ θαη δίθηπα θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, αξδεπηηθά δίθηπα, πιάθεο 

πεδνδξνκίσλ, νρήκαηα, θ.ιπ. θαη ηελ επαλαθνξά ηνπο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ρσξίο ηελ απαίηεζε 
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επηπιένλ απνδεκίσζεο. Η απνθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν φιεο νη πξνθπιάμεηο θαη ζεκάλζεηο γηα απνθπγή αηπρήκαηνο. 

13.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη θιαδέκαηνο 

(ρφξηα, θιαδηά θ.ιπ.) απζεκεξφλ θαη λα ηα απνζέζεη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ 

επηβιέπνπζα ππεξεζία, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Δήκνπ Καιακάηαο θαη ηαπηφρξνλα λα πξνβεί ζε 

θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ απφ ηα ςηιά ππνιείκκαηα ηεο θνπήο. 

14.  Ο Δήκνο Καιακάηαο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο κε ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ εξγνιάβνπ, ζχκθσλα κε λ.4412/2016 θαη κεηά απφ Απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Δήκνπ Καιακάηαο. 

15. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί πιήξεο εκεξνιφγην εξγαζηψλ φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη 

εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ θαζεκεξηλά (ζέζε δέληξνπ, είδνο, πνζφηεηα, πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο). Σν 

εκεξνιφγην ησλ εξγαζηψλ ζα απνζηέιιεηε ειεθηξνληθά θάζε εβδνκάδα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο
 

 Η θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ φηη:  

 δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν θεπνηερληθφ εμνπιηζκφ φπσο: ριννθνπηηθέο κεραλέο κε αλαθχθισζε 

θνκκέλνπ ρφξηνπ  (ηερλνινγία mulching), ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα (κεζηλέδαο), ςαιίδηα κπνξληνχξαο, 

θπζεηήξεο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα κηθξνεξγαιεία ρεηξφο (ζθαιηζηήξηα, ζθνχπεο θχιισλ, ηζνπγθξάλεο, 

ρεηξνπξίνλα, ηειεζθνπηθέο ςαιίδεο, θιαδεπηήξηα, ηαηλίεο ζήκαλζεο θ.ιπ.), θαζψο θαη φρεκα γηα ηελ κεηαθνξά 

ησλ ελ ιφγσ κεραλεκάησλ απφ θαη πξνο ηνπο ρψξνπο επέκβαζεο, γηα ηελ  απνκάθξπλζε ησλ ππνινίπσλ 

πξντφλησλ θνπήο, θ.ιπ. 

 δηαζέηεη ηθαλφ αξηζκφ έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ,  

 κπνξεί λα αληαπνθξηζεί  ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία εξγαζίεο ηαπηφρξνλα θαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία 

επέκβαζεο. 

 

 Επίζεο νη πξνζθέξνληεο (ππνςήθηνη αλάδνρνη) νθείινπλ λα ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

ζηελ ππεξεζία Πηπρίν Γεσπφλνπ ή Γαζνιφγνπ ή Σερλνιφγνπ Γεσπνλίαο ή Γαζνπνλίαο κε ην νπνίν ε 

επηρείξεζε είλαη ζηειερσκέλε. 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
  

 Η επηινγή ησλ ρψξσλ επέκβαζεο θαη ε θαηαλνκή ησλ επαλαιήςεσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζαο  ππεξεζίαο θαη αλάινγα κε ηηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ. 

 πγθεθξηκέλα  ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

- Να ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ. Η αξκφδηα 

ππεξεζία ζα ελεκεξψλεη θάζε θνξά ηνλ αλάδνρν γηα ηηο πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο, ηνλ ηφπν εξγαζίαο 

θαζψο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ζα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ.  
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- ε πεξίπησζε πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ην πνιχ εληφο δχν εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηελ 

αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη λα αλαιακβάλεη θαζήθνληα.  

- Εάλ ν αλάδνρνο κε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα θαζπζηεξήζεη ηελ παξνρή πξνγξακκαηηζκέλεο 

εξγαζίαο κεηά απφ επαλεηιεκκέλεο θιίζεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, δχλαηαη λα θεξπρζεί έθπησηνο κε 

Απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ Καιακάηαο κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε, νιφθιεξν δε 

ην πνζφ ηεο εγγπήζεσο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 Επηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη νη εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κε απμεκέλε 

επηζθεςηκφηεηα θαη ζε ζεκεία φπνπ ζα επηθξαηεί ηαπηφρξνλα θπθινθνξηαθφο θφξηνο ζην πθηζηάκελν νδηθφ 

δίθηπν, κε φιεο ηηο δπζρέξεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αηηία απηή, ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη 

ζνβαξά ππφςε ηνπ θαηά ηελ κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ηθαλφ αξηζκφ πξνζσπηθνχ , ηνλ απαξαίηεην θε̟πνηερλη θφ 

εμνπιηζκφ θαη κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί  ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία εξγαζίεο ηαπηφρξνλα θαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία επέκβαζεο. 

 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε νπνηαζδήπνηε εκπιεθφκελεο ππεξεζίαο 

ζε πεξίπησζε πνπ  απαηηείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΩΝ 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά άκεζα θάζε βιάβε πνπ πξνθαιεί ζην ππφινηπν 

θπηηθφ πιηθφ θαη ζην αξδεπηηθφ ζχζηεκα ( π.ρ. θνπή αθξνθπζίνπ ζηα κπεθ, αθαίξεζε ζηαιιαθηψλ, θ.ιπ.) θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θνπξέκαηνο ηνπ ριννηάπεηα.  

 Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη νπδεκία απνδεκίσζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα νπνηαδήπνηε βιάβε 

πξνθιεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γηα νπνηαδήπνηε 

ελ γέλεη δεκία απηνχ νθεηιφκελε είηε ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
 ΠΡΟΦΟΡΔ 

Πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο
 ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ 

Γηα ηηο εγγπήζεηο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY4brYhObYAhWBmywKHXOLDpoQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fel.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2588%25CE%25B9%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B1&usg=AOvVaw3jTOzzEVpicYJM8gb99F64
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10.1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 2 (δχν) ηνηο εθαηφ (%) ηεο εθηηκψκελε αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο Φ.Π.Α.) πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 1.290,20€ (ρηιίσλ δηαθνζίσλ ελελήληα επξψ θαη είθνζη ιεπηψλ).  

 Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα έλαλ (1) εκεξνινγηαθφ κήλα, κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο. ηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο επηζηξέθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

10.2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ρσξίο 

ην Φ.Π.Α.. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ησλ εξγαζηψλ κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ.  

ΑΡΘΡΟ 11
0
 χκβαζε 

 Ο αλάδνρνο κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνζέιζεη ζην Δεκνηηθφ θαηάζηεκα Καιακάηαο (Αζελψλ 99) πξνο ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη λα θαηαζέζεη 

ηελ θαηά ην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο, εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο. 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη εληφο ηεο νξηδφκελεο ζηελ δηαθήξπμε πξνζεζκίαο, ζα θεξπρηεί 

έθπησηνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 4412/2016 (ηδίσο άξζξν 203), θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δήκνπ ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία αλέξρεηαη ζην 2% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ρσξίο ην 

Φ.Π.Α., φπσο ιεπηνκεξψο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επνκέλε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λ. 4412/2016 (άξζξν 72). 

ΑΡΘΡΟ 12
0
  Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

Η δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο . 

ΑΡΘΡΟ 13
ν
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο 

13.1. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 ην Επξσπατθφ Εληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΕΕΕ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 

79 ηνπ λ. 4412/2016  

 Εγγχεζε ζπκκεηνρήο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε κειέηε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην εδάθην «απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

θαηά ηελ θαηαθχξσζε» ζα πξνζθνκηζηνχλ ζην ζηάδην απηήο. 
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13.2. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Η θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ φηη:  

 δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν θεπνηερληθφ εμνπιηζκφ φπσο: ριννθνπηηθέο κεραλέο κε αλαθχθισζε 

θνκκέλνπ ρφξηνπ  (ηερλνινγία mulching), ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα (κεζηλέδαο), ςαιίδηα κπνξληνχξαο, 

θπζεηήξεο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα κηθξνεξγαιεία ρεηξφο (ζθαιηζηήξηα, ζθνχπεο θχιισλ, ηζνπγθξάλεο, 

ρεηξνπξίνλα, ηειεζθνπηθέο ςαιίδεο, θιαδεπηήξηα, ηαηλίεο ζήκαλζεο θ.ιπ.), θαζψο θαη φρεκα γηα ηελ κεηαθνξά 

ησλ ελ ιφγσ κεραλεκάησλ απφ θαη πξνο ηνπο ρψξνπο επέκβαζεο, γηα ηελ  απνκάθξπλζε ησλ ππνινίπσλ 

πξντφλησλ θνπήο, θ.ιπ. 

 δηαζέηεη ηθαλφ αξηζκφ έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ,  

 κπνξεί λα αληαπνθξηζεί  ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία εξγαζίεο ηαπηφρξνλα θαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία 

επέκβαζεο. 

 Επίζεο νη πξνζθέξνληεο (ππνςήθηνη αλάδνρνη) νθείινπλ λα ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

ζηελ ππεξεζία Πηπρίν Γεσπφλνπ ή Γαζνιφγνπ ή Σερλνιφγνπ Γεσπνλίαο ή Γαζνπνλίαο κε ην νπνίν ε 

επηρείξεζε είλαη ζηειερσκέλε. 

ΑΡΘΡΟ 14
ν
 Οξηζκφο επηβιέπνληνο ησλ εξγαζηψλ 

Σελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ, έρεη είηε απηνπξνζψπσο ν αλάδνρνο ή 

αληηπξφζσπνο απηνχ, ζε θάζε πεξίπησζε εηδηθφηεηαο Γεσηερληθψλ (Γεσπφλνο, Δαζνιφγνο) ή 

Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο ή Δαζνπφλσλ. Αληίγξαθν πηπρίνπ Γεσπφλν Π.Ε. ή Σερλνιφγν Γεσπφλν Σ.Ε. ή 

Δαζνιφγν Π.Ε. ή Δαζνπφλν Σ.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 15
ν
 Παξαιαβή εξγαζηψλ 

Η παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ Επηηξνπή Παξαιαβήο θαη κεηά απφ έιεγρν απηψλ θαηά ηελ 

θξίζε ηεο. ηε ζπλέρεηα ζα ππνγξάθεηαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. 

ΑΡΘΡΟ 16
ν
 Σξφπνο πιεξσκήο 

Η πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο έληερλεο θαη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 

Σν πνζφλ ηεο πιεξσκήο ζα ηζνχηαη κε ηε πηζηνπνηεκέλε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη 

θάζε θχζεσο θξαηήζεηο, θφξνη θιπ. Η πιεξσκή ζα γίλνληαη κεηά απφ ηελ έθδνζε ηνχ ζρεηηθνχ εληάικαηνο 

πιεξσκήο. 

ΑΡΘΡΟ 17
ν
 Φφξνη- ηέιε 

Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Δήκν. 

ΑΡΘΡΟ 18
ν
 Πνηφηεηα εξγαζηψλ 

Οη εξγαζίεο ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ άξζξσλ θαη ηηο νδεγίεο 

ηεο επίβιεςεο.  
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ΑΡΘΡΟ 19
ν
 Πξνζεζκία παξάδνζεο 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο εληφο 2 εκεξψλ απφ ηελ εθάζηνηε έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ή εληφο ηεο ίδηαο κέξαο θαηφπηλ ηειεθσληθήο ελεκέξσζεο απφ ηελ Τπεξεζία φηαλ 

πξφθεηηαη γηα έθηαθηε πεξίπησζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο ησλ εξγαζηψλ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη γηα έλα έηνο. Ο Δήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε κέρξη ηεο 

απνξξνθήζεσο φινπ ηνπ θνλδπιίνπ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο 

κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη κε ηηο απηέο ηηκέο. Καηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη 

απνδεκίσζε γηα ην αλεθηέιεζην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 20
ν
 Δπίιπζε δηαθνξψλ 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθφξκαγα ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 

 

 
  

 08/11/2021 
Ειέγζρεθε 

 
Θεσξήζεθε 

Ο πληάμαο Η Πξντζηακέλε 
Σκήκαηνο  

Ο Δ/ΝΣΗ 
Γεσηερληθψλ Τπεξεζηψλ 

 
 
 

  
 

Κσλ/λνο Κσλζηαληφπνπινο 
M.Sc. Γεσπφλνο ΣΕ 

Αηθαηεξίλε Υηνπξέα  
M.Sc. Γεσπφλνο 

Γηάλλεο Ληνληήξεο 
M.Sc. Γεσπφλνο 
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ    πληήξεζε νξγαλσκέλσλ ρψξσλ πξαζίλνπ (2022)  

ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΣΕΥΝΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Δ.Π. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ: 79.992,40 € 

Κ.Α. : 35.6262.09 

 

 

 

 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πνζνζηφ έθπησζεο (%) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο: 

 

 

Οινγξάθσο : Αξηζκεηηθά : 

   

 

 

   

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

   

   

  θξαγίδα θαη ππνγξαθή 
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