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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                      ∆ράµα:  20/1/2014  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ   

   Αριθµ. µελέτης: 10/2013 

                     Εργασία: «Συντήρηση κήπων, πάρκων» 

        Προϋπολογισµός: 152.499,09ευρώ µε Φ.Π.Α.    

        Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Ο ∆ήµαρχος  ∆ράµας 

Έχοντας υπόψη: 

1) Την παράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προµήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» και την 

παράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθµίσεων – Λοιπές µεταβατικές 
ρυθµίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’), ∆ηµοτικός & Κοινοτικός 
Κώδικας. 

2) Την ερµηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2007 «Εφαρµογή διατάξεων Ν.3463/2006». 

3) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών 

σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 

4) Το Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ 11/1980, τεύχος Α') «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».  

5)  Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα & 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

6) Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους 
2014 µε  Κ.Α.  35.6262.04  

7) Την 9/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων 
δηµοπράτησης. 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 
την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ  », προϋπολογισµού : 152.499,09 ευρώ (µε το Φ.Π.Α.) 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών (εκτέλεση εργασίας) µε 
τίτλο: «Συντήρηση κήπων, πάρκων» του ∆ήµου ∆ράµας, η οποία υπάγεται (σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα ΙΙΒ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 31ης/03/2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών») και του Κανονισµού αριθµ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης 
Νοεµβρίου 2007 στην κατηγορία 27 και στο τµήµα µε κωδικό (CPV) 77000000-0 (υπηρεσίες 
γεωργίας, δασοκοµίας, φυτοκοµίας, υδατοκαλλιέργειας και µελισσοκοµίας) και ειδικότερα στις 
οµάδες µε κωδικούς (CPV) 77200000-2 (υπηρεσίες δασοκοµίας), (CPV) 77300000-3 (υπηρεσίες 
φυτοκοµίας) , (CPV) 77312000-0 (υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα),  (CPV) 77312100-1 

(Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων), (CPV) 77313000-7 (υπηρεσίες συντήρησης πάρκων) και 
(CPV) 77340000-5 (κλάδεµα δένδρων και θάµνων), σύµφωνα µε την αριθµ. 10/2013 µελέτη της 
∆/νσης Περ/ντος και Πρασίνου. 

Η σύµβαση που θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση θα έχει διάρκεια από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης και µέχρι 31/12/2014, σύµφωνα µε τα οικεία τεύχη της µελέτης µε 
αριθµό 10 /2013. 
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ΑΡΘΡΟ 1:  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο διαγωνισµός (αποσφράγιση προσφορών) θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα ∆ράµας 
(Βερµίου 2 και 1

ης
 Ιουλίου -2

ος
 όροφος - αίθουσα διαγωνισµών) σε ηµέρα και ώρα που θα 

καθορισθεί µε την περίληψη της διακήρυξης, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών 
για την ανάθεση εργασιών που έχει οριστεί µε την αριθµ.9/2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής.  
Λεπτοµέρειες για την υποβολή των προσφορών αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα της 
παρούσας.  
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε το σύστηµα του τακτικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού.  

Ο προϋπολογισµός της µελέτης της εργασίας ανέρχεται σε 152.499,09 ευρώ (µε το Φ.Π.Α.)  

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του ∆ήµου ∆ράµας   και η συνολική δαπάνη θα 

βαρύνει τον   Κ.Α.  35.6262.04  του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2014. 

 

ΑΡΘΡΟ3: ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Ο χρόνος διάθεσης των τευχών διακήρυξης και του εντύπου οικονοµικής προσφοράς είναι 
µέχρι τρεις ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Η διάθεσή τους γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  και η παραλαβή της 
γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier), µε την υποβολή σχετικής 
αίτησης εντός προθεσµίας µίας (1) εργάσιµης ηµέρας από τη λήψη της.  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως 
επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε να 

έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση 

που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης 
που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη 

να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

    Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του δήµου ∆ράµας στη διεύθυνση: www.dimos-

dramas.gr . 

 

ΑΡΘΡΟ 4:  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή 

Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου της ηµεδαπής, που 

αποδεδειγµένα λειτουργούν νόµιµα και έχουν εµπειρία σε θέµατα συντήρησης πρασίνου κήπων, 
πάρκων, µε εργασίες όµοιες µε αυτές που αναπτύσσονται στο τεύχος της αριθµ.10/2013 µελέτης. 
Οι ενώσεις φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που θα λάβουν µέρος δεν υποχρεούνται να 

λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που θα επιλεγούν θα συστήσουν κοινοπραξία σύµφωνα µε 
την ελληνική νοµοθεσία. 

Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα στο διαγωνισµό δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές. 
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόµενων από το ίδιο φυσικό 
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πρόσωπο. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας  
εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά για τον εαυτό του, όπως επίσης και υπάλληλος εταιρείας 
που συµµετέχει στη δηµοπρασία ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή µε 
κάποιον άλλο τρόπο, να συµµετάσχει για δικό του λογαριασµό. 

4.1. Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτοί: 
� Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθεια ή παροχή υπηρεσιών προς το 

∆ηµόσιο 

� Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. 

γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις 
� Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 

παραπάνω κυρώσεις 
 

ΑΡΘΡΟ 5:  ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 

διακήρυξης έως την προηγούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας από τη ∆/νση Περ/ντος & Πρασίνου 

(πληροφορίες κ. Αλµπάντης Σάββας, τηλ.: 25213 50654). 

Η γραπτή απάντηση του ∆ήµου επί των ζητούµενων διευκρινήσεων θα κοινοποιείται µε κάθε 
πρόσφορο µέσο σε όλους τους υποψηφίους που έχουν παραλάβει έως εκείνη τη στιγµή τα τεύχη 

του διαγωνισµού αλλά και θα χορηγείται στο εξής σε όσους άλλους µελλοντικά τα ζητήσουν.  
Η υποβολή προσφοράς σηµαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα 

όλων ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης και της σχετικής µελέτης.  
Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί  στο ∆ηµοτικό κατάστηµα ∆ράµας (Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου -

2
ος

 όροφος - αίθουσα διαγωνισµών) σε ηµέρα και ώρα που θα καθορισθεί µε την περίληψη της 
διακήρυξης, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών για την ανάθεση εργασιών που έχει 
οριστεί µε την αριθµ.9/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε ώρα έναρξης παραλαβής 

των προσφορών 10.00 π.µ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 10.30 π.µ.  
Προσφορές που υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ώρα ή ηµέρα. θα επιστρέφονται στους 

προσφέροντες χωρίς να ανοιχτούν.  
 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

7.1 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν   αυτοπροσώπως 
το φάκελο συµµετοχής τους, την καθορισµένη ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού ενώπιον της 
αρµόδιας επιτροπής. Πέραν της καθορισµένης ώρας καµιά προσφορά δε θα γίνει δεκτή. 

Οι προσφορές   υποβάλλονται σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης από τον επιχειρηµατία, σε 
περίπτωση κοινοπραξίας από όλους τους κοινοπρακτούντες ή από νόµιµο εκπρόσωπό τους 
(ένας από τους κοινοπρακτούντες οριζόµενος µε συµβολαιογραφικό έγγραφο) και σε 
περίπτωση εταιρείας από τον νόµιµο εκπρόσωπό της.   
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία (∆ΗΜΟΣ 

∆ΡΑΜΑΣ) 

γ) Ο αριθµός της δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης (είναι ο αριθµός 
πρωτοκόλλου που αναφέρεται στην εφηµερίδα)  

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε) Τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο,  e-

mail) . 
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7.2 Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 

ως εξής:  
 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συµµετοχής. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και 
θα περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο τέλος της 
παρούσας. 

Η περιεχόµενη οικονοµική προσφορά θα πρέπει επί ποινής αποκλεισµού να είναι 
υπογεγραµµένη και να αναγράφει αριθµητικά και ολογράφως το συνολικό ενιαίο ακέραιο 

προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης (%) επί του συνολικού προϋπολογισµού της µελέτης της 
εργασίας (ποσό µε το ΦΠΑ). Η Οικονοµική Προσφορά θα είναι συνταγµένη στην ελληνική 

γλώσσα και σύµφωνα µε το υπόδειγµα που χορηγείται από την Υπηρεσία. Η οικονοµική 

προσφορά υπογράφεται από τους ίδιους του ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους 
τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών υπογράφονται από όλους τους κοινοπρακτούντες. 
Προσφορές που έχουν συνταχθεί µε διαφορετικό τρόπο από το υπόδειγµα της Υπηρεσίας θα 

απορρίπτονται, καθιστώντας το σύνολο της προσφοράς του διαγωνιζόµενου απαράδεκτη.  

Επισηµαίνεται ότι : 
α) αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες απουσιάζει η υπογραφή του 

υποψηφίου ή δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και αριθµητικώς. 
β) ότι η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθµητικής, 
γ) αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες το αναγραφόµενο ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης δεν είναι ακέραιος θετικός αριθµός. 
δ)Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι ευκρινώς γραµµένη, χωρίς σβησίµατα. ∆εν ισχύει 

η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζοµένους εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες 

από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και το χρόνο που αποδέχτηκαν να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εάν αυτό ζητηθεί.  
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου  από  τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η ισχύς της  προσφοράς  µπορεί  να  παρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από 

τη λήξη της  κατ΄ ανώτατο   χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών 
 

ΑΡΘΡΟ 9:  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά 

τους επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά: 

     α)Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό (πρωτότυπη), όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο άρθρο 15 της παρούσας. 
     β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 

για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, όπως 
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 43 παρ.1 του Π∆ 60/07. (Για φυσικά πρόσωπα για τον 

επιχειρηµατία, για Ο.Ε., Ε.Ε. και  Ε.Π.Ε. για τον διαχειριστή, για  Α.Ε. για τον πρόεδρο 

και διευθύνοντα σύµβουλο). Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν 
είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι 
γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις 
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καταδίκες αφορά τα αδικήµατα που προκαλούν αποκλεισµό των διαγωνιζοµένων, 
προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα 

αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί 
την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου. Το 

απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

    γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη   ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού 

 δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα), για όλα τα ταµεία ασφάλισης του 

προσωπικού τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και 
(4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

ε)   Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς 
τις φορολογικές  υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

      στ)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (Τεχνικού ή Επαγγελµατικού), µε το οποίο 

βεβαιώνεται ότι το ειδικό επάγγελµα αυτών σχετίζεται µε το αντικείµενο της υπό 

ανάθεσης σύµβασης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ή πτυχίο ΜΕΕΠ του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

για εξειδικευµένες εργασίες κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ ή πτυχίο Εργοληπτών ∆ηµόσιων 
∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.) του πρώην υπουργείου Γεωργίας. Τα πτυχία 

υποβάλλονται  σε πρωτότυπη µορφή και σε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. Τα 

πρωτότυπα επιστρέφονται µετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών.  
ζ)   Αποδεικτικά ότι οι συµµετέχοντες παρείχαν παρόµοιες υπηρεσίες κατά την τελευταία 

πενταετία συνολικού ύψους τουλάχιστον του ύψους της  παρούσας  µελέτης. Η 

ανωτέρω εµπειρία θα αφορά αποκλειστικά σε υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου κήπων 

και πάρκων και θα αποδεικνύεται µε τη σύµβαση και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης  
και το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. Η ανωτέρω εµπειρία νοείται µόνο αυτή που 

αποκτήθηκε σε δηµόσιες υπηρεσίες, δήµους , δηµοτικές επιχειρήσεις. 
 η)  Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης 

και των   προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη και ειδικά ότι η 

προσφορά του ισχύει για διάστηµα 180 ηµερών. 

θ)  Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια 

Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις 
ι)  Σε περίπτωση συµµετοχής κοινοπραξίας (Κ/Ξ), ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης 

κοινοπραξίας, όπου θα δηλώνονται τα ποσοστά συµµετοχής εκάστου µέλους σε αυτή 

και ότι σε περίπτωση ανάδειξης της Κ/Ξ ως αναδόχου θα συσταθεί νόµιµη Κοινοπραξία 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
κ)   Όλα τα κατά νόµο και περίπτωση νοµιµοποιητικά της συµµετοχής τους έγγραφα (π.χ. 

πρακτικό συνεδρίασης ∆.Σ. για Α.Ε., καταστατικό και τροποποιήσεις του για νοµικά 

πρόσωπα κλπ)  

 

Τα δικαιολογητικά   των παραγράφων α), β), γ), η) και θ) υποβάλλονται επί ποινής 

αποκλεισµού σε πρωτότυπα. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ’ 
επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 11 του ν. 2690/99, όπως ισχύει). 
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Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο 

φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης 
επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η 

υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά 

των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ. Ε. Π.) 

θεωρούνται πρωτότυπα. Επιπλέον πιστοποιητικά κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικής 
ενηµερότητας που προέρχονται από τους ειδικούς κατά περίπτωση διαδικτυακούς τόπους 
γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα 

Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των 
δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει 
να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, 

κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται 
επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση 

κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισµό, αποκλείεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 10:  ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου  ∆ράµας υπό της αρµόδιας 
επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών για την ανάθεση εργασιών.  

Ο εκπρόσωπος κάθε διαγωνιζόµενου πρέπει µε ποινή αποκλεισµού να έχει έτοιµα για επίδειξη 

ή παράδοση στην Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού και στον τόπο, ηµέρα και ώρα που 

έχουν καθοριστεί, τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

� τα έγγραφα που προβλέπονται από τον νόµο για τον ορισµό του εκπροσώπου και του 

αναπληρωτή του (Πρακτικά του ∆. Σ., συµβολαιογραφικά πληρεξούσια κ. λ. π.),  

� δηλώσεις αποδοχής της εξουσιοδότησης.  
Πριν από την παραλαβή του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ελέγχονται από την Επιτροπή 

∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, τα στοιχεία και η αυτοπρόσωπη 

εµφάνιση του εκπροσώπου, όπως αυτός αναφέρεται στις διατάξεις που είναι γραµµένες επάνω 

στο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και αποκλείονται από την παραπέρα συµµετοχή οι µη 

πληρούντες τις προϋποθέσεις συµµετοχής. Στη δηµοπρασία οι συναγωνιζόµενοι παρίστανται 
µόνο αυτοπροσώπως επιδεικνύοντας την αστυνοµική τους ταυτότητα. Οι ανώνυµες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 

πρόσωπο. Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες 
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 

18, παρ.7, Π. ∆. 28/80). 

Στη συνέχεια και αφού ελεγχθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών, ο εκπρόσωπος θα 

παραδώσει στην επιτροπή διεξαγωγής τού διαγωνισµού το φάκελο προσφοράς σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας ∆ιακήρυξης. Ο φάκελος εσωτερικά θα περιέχει τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής όπως αυτά προαναφέρθηκαν στο άρθρο 9 και τον σφραγισµένο 
φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που περιλαµβάνει την οικονοµική 

προσφορά τού διαγωνιζόµενου. 

Κατόπιν αριθµείτε ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» µε αύξοντα αριθµό και παραλαµβάνεται. 
Στη συνέχεια, αριθµείτε µε αύξοντα αριθµό το κάθε δικαιολογητικό του φακέλου. Τα έγγραφα 

καταγράφονται περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι µε τους 
όρους της διακήρυξης και το Νόµο, παρουσία των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. 

Ο εσωτερικός φάκελος µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά γράφεται σ’ αυτούς ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού «ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Αφού λήξει η καταγραφή, η Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία συµµετοχής που περιέχονται στους 
φακέλους και σε µυστική συνεδρίαση αποφασίζει για τους τυχόν αποκλειόµενους.  
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Κατόπιν, η Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, ανακοινώνει τα ονόµατα όσων διαγωνιζόµενων 

τυχόν αποκλείονται από τη συνέχιση του διαγωνισµού και τους λόγους αποκλεισµού καθενός και 
καλεί τους εκπροσώπους των να παραλάβουν τους σφραγισµένους «ΦΑΚΕΛΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ». Εάν οι εκπρόσωποι εκδηλώσουν την πρόθεση να υποβάλλουν ένσταση τότε οι 
«ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» παραµένουν στα χέρια της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 
 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, 

αποσφραγίζονται κατά σειρά από την Επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται 
δηµόσια. 

Οικονοµικές προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του µειοδότη ή µη σύµφωνες προς τους 
όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται. 
Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος που προσέφερε το µεγαλύτερο θετικό ακεραίο 

ποσοστό έκπτωσης, σε περίπτωση δε, κατά την οποία περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει το 
ίδιο ποσοστό γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να 

υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δηµοπρασίας, σε περίπτωση άρνησης κηρύσσεται έκπτωτος 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

Ο ∆ιαγωνισµός δεν ολοκληρώνεται, πριν να εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου 

(Οικονοµική επιτροπή ή ∆ηµοτικό Συµβούλιο). Η κατακύρωση του διαγωνισµού της εργασίας 
στον ανάδοχο, θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

σε περίπτωση υποβολής ένστασης, ύστερα από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής 
διεξαγωγής διαγωνισµού και εφόσον έχει παρέλθει η προθεσµία για την άσκηση οποιασδήποτε 
διοικητικής προσφυγής. 

Το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού επιτρέπεται να ακυρωθεί µόνο για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

1) Για παράτυπη διεξαγωγή του, αλλά µόνο εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού.  

2) Εάν το αποτέλεσµα του διαγωνισµού δεν κρίνεται ικανοποιητικό από το ∆ήµο.  

3) Εάν ο ανταγωνισµός, κατά την κρίση της αρµόδιας για την έγκριση αρχής υπήρξε 
ανεπαρκής και αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόµενων 

για αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού.  

Επανάληψη της δηµοπρασίας επιτρέπεται µόνον µετά την κατά τις προηγούµενες 
παραγράφους, ακύρωση ή µη έγκριση. Επίσης η δηµοπρασία δύναται να επαναλαµβάνεται άπαξ, 
λόγω ασύµφορου, κρινόµενου τούτου δι’ αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου. 

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα της απόρριψης όλων των προσφορών κατά την απόλυτη 

κρίση του, χωρίς να δηµιουργείτε δικαίωµα αποζηµίωσης από την αιτία αυτή.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης τού διαγωνισµού, καθώς και τα έξοδα 

αναγγελίας του διαγωνισµού, βαρύνουν τον ανάδοχο πάροχο υπηρεσιών.  
Εάν δεν κοινοποιηθεί στο µειοδότη η απόφαση έγκρισης του διαγωνισµού µέσα στην 

προθεσµία ισχύος της προσφοράς του που ορίστηκε, µπορεί ο ίδιος να δηλώσει έγγραφα ότι 
ανακαλεί οριστικά την προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή, του επιστρέφεται η εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής µέσα σε 10 ηµέρες. 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Ενστάσεις κατά του κύρους του ∆ιαγωνισµού υποβάλλονται έγγραφα και απευθύνονται προς 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής  του διαγωνισµού. Αυτές κατατίθενται στο πρωτόκολλο 

του ∆ήµου που διενεργεί το διαγωνισµό µέχρι της επόµενης από της διεξαγωγής της 



- 8 - 

δηµοπρασίας εργασίµου ηµέρας. 

Μετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων, επιστρέφονται στους 
διαγωνιζόµενους που αποκλείσθηκαν από τη συµµετοχή τους στο ∆ιαγωνισµό και δεν υπέβαλαν 

εµπρόθεσµα ενστάσεις οι «ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σφραγισµένοι. 
 

ΑΡΘΡΟ 14:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως αυτή θα προκύψει 
από το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης. 

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κατακυρωθεί σε ένωση ή κοινοπραξία, καθένας από τους 
συµµετέχοντες ευθύνεται εις ολόκληρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15:  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό   

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 

επί του προϋπολογισµού της µελέτης (ποσό χωρίς το Φ.Π.Α.). 

Η εγγυητική επιστολή να είναι αναγνωρισµένης τράπεζας ή Τ.Π.∆. ύψους 2.480,00 Ευρώ 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιλαµβάνονται 
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

1.  Την ηµεροµηνία έκδοσης 
2.  Τον εκδότη 

3.  Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. (∆ήµος ∆ράµας). 
4.  Τον αριθµό της εγγύησης 
5.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

6.  Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

7.  Τη σχετική δηµοσίευση της περίληψης  διακήρυξης (αριθµ. πρωτοκόλλου) και την 

ηµεροµηνία διαγωνισµού. 

8.  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως ή διζήσεως. 
9.  Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό 

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3)  

ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση (εφόσον αναφέρει 
ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της) πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη 

λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, δηλαδή 210 ηµέρες συνολικά. 

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το 

διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία  λήξης της 
εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση η χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής συνάπτεται  στο τέλος της παρούσας. 
 

 

 

 



- 9 - 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο  µειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 6.200,00 

ευρώ, (ίσης µε το 5% του προϋπολογισµού  της εργασίας µη συµπεριλαµβανοµένης της 
επιτευχθείσας έκπτωσης κατά την δηµοπρασία, χωρίς το ΦΠΑ).  

Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο τέλος της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 16: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η σύµβαση για την παροχή των υπηρεσιών συνάπτεται βάσει της απόφασης για έγκριση του 

διαγωνισµού για το ποσό που προκύπτει από την προσφορά του αναδόχου (συµβατικό τίµηµα). 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας κοινοποιείται στον µειοδότη, που 

καλείται σε ορισµένο τόπο και χρόνο, µέσα σε προθεσµία όχι µεγαλύτερη από δέκα ηµέρες, να 

καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται από τη νοµοθεσία και να υπογράψει τη 

σύµβαση. 

Αν ο µειοδότης δεν εµφανισθεί µέσα στην προθεσµία που έχει ταχθεί, κηρύσσεται έκπτωτος 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Μη εµφάνιση του µειοδότη συνιστά και η µη 

εµπρόθεσµη προσκόµιση της εγγύησης που απαιτείται για την υπογραφή της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η πληρωµή θα γίνεται ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών µετά την πιστοποίηση της 
έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχόµενης υπηρεσίας. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου 

εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και 
η διαφορά θα αποτελεί το τελικό πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συµφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια, έξοδα δηµοσίευσης 
της διακήρυξης κλπ., καθώς και οι κάθε φύσεως νόµιµες κρατήσεις και εισφορές, φόροι κλπ. 

Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής. Η 

πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνοµα του δικαιούχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Η επίβλεψη της παρεχόµενης υπηρεσίας θα γίνει από το Τµήµα Συντήρησης  Πρασίνου του 

∆ήµου ∆ράµας. Ο επιβλέπων θα εξετάζει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την ποσότητα και την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, 
τις απαιτήσεις του ∆ήµου και τις επιπρόσθετες οδηγίες που τυχόν έχουν δοθεί προς αυτόν και θα 

πιστοποιεί ανάλογα τους αντίστοιχους λογαριασµούς για την τµηµατική πληρωµή του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αποσταλεί για δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο σύµφωνα µε  
τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π∆ 28/80 και τις διατάξεις του Ν. 3548/2007.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο  (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163
 Α’/04-09-

2009).- 

. 

 

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

 

    ΧΑΡΑΚΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ: 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΗΛ: 

ΦΑΞ: 

MAIL: 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ » 

 

 

 

    

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης  της ανωτέρω εργασίας 
 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

                                                 

   Έκπτωση  ………………………….. ………………………..  τοις εκατό (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 

                    …………………………………………………….  (%)    (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

       Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ…… 

 

 

               (υπογραφή – σφραγίδα) 
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YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης..........  

 Ευρώ.................................…  

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ 2.480,00 

  

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, για  ποσό των δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και µηδέν λεπτών  (2.480,00€)  υπέρ  

τ……………………………………………………………………………,∆/νση............................

............................................... για τη συµµετοχή τ..  στον διενεργούµενο διαγωνισµό 

της.................................. για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»,   σύµφωνα µε 
την υπ΄ αριθµ. ....   ..../..../..2014 περίληψη διακήρυξης. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη 

συµµετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά 

από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 
µέσα σε τρεις (3) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ 6.200,00 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των έξι 

χιλιάδων διακοσίων ευρώ και µηδέν λεπτών (6.200,00 €) υπέρ τ… 

…………………………………………………….,∆/νση…………………………………………

…….. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που αφορά την εργασία « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» 

  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω  που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά 

από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 
µέσα σε τρεις (3) το πολύ εργάσιµες ηµέρες, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                         

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 10/2013 

      

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1: ∆ιατάξεις 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

1. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 

2. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 

του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/07 

3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4.  του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 

5. Τις διατάξεις του Π∆ 60/2007 

 

Άρθρο 2: Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 

1. ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 

2. Προϋπολογισµός και τιµολόγιο της προσφοράς 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Τεχνική περιγραφή 

 

Άρθρο 3: Εργασία 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία «Συντήρηση  κήπων πάρκων» στην 

πόλη της  ∆ράµας και στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες του ∆ήµου για διάστηµα από την 

ηµεροµηνία της υπογραφής της σύµβασης και µέχρι τις 31-12-2014. Αναλυτικότερα 

προβλέπονται εργασίες όπως διαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε χειροκίνητο µηχανικό 

ψαλίδι µπορντούρας, κούρεµα µε χλοοκοπτική µηχανή, κλάδεµα θάµνων, ανανέωση – 

διαµόρφωση κόµης, λίπανση, ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων, άρδευση χλοοτάπητα, 

φυτοπροστασία, βοτάνισµα µε τα χέρια, καταπολέµηση ζιζανίων και κοπή παρόδιας βλάστησης  
στις ποσότητες που ορίζονται από τη µελέτη της εργασίας 

Τόπος παροχής της εργασίας είναι οι χώροι πρασίνου (κήποι, πάρκα, νησίδες κ.α) της 
περιοχής του ∆ήµου ∆ράµας πλην του ∆ηµοτικού Κήπου, του Κήπου της Αγίας Βαρβάρας , των 

νησίδων της οδού Εθνικής Αµύνης  και των παρτεριών της πλατείας Ελευθερίας.  
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 152.499,09  ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 4: Εγγυήσεις 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει 
κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού  6.200,00 ευρώ, (ίσης µε το 

5% του προϋπολογισµού της εργασίας µη συµπεριλαµβανοµένης της επιτευχθείσας έκπτωσης 
κατά την δηµοπρασία, χωρίς το ΦΠΑ). 
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Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών 

∆ηµοσίων Έργων.  

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.  

 

Άρθρο 5: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι οι διάφοροι χώροι πρασίνου (κήποι, πάρκα, νησίδες κ.α) 

του ∆ήµου ∆ράµας πλην του ∆ηµοτικού Κήπου, του Κήπου της Αγίας Βαρβάρας , των νησίδων 
της οδού Εθνικής Αµύνης  και των παρτεριών της πλατείας Ελευθερίας.  
 

Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης και µέχρι τις 31-12-2014. Οι διάφορες εργασίες  θα παρέχονται από τον ανάδοχο 

ανάλογα µε την εποχή και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης.  

 

Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών  

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή του άρθρου  

63 παρ 3 του Π∆ 28/80.  

 

Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωµής 

Η πληρωµή θα γίνεται ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών µετά την πιστοποίηση της 
έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχόµενης υπηρεσίας. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  

εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και 
η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συµφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια, έξοδα δηµοσίευσης 
της διακήρυξης κλπ., καθώς και οι κάθε φύσεως νόµιµες κρατήσεις και εισφορές, φόροι κλπ. 

Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής. Η 

πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνοµα του δικαιούχου. 

Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόµο.  

 

Άρθρο 8: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον 

οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος. 

 

Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόµενων Υπηρεσιών  

Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια που θέτει η 

σχετική νοµοθεσία για ανάλογους χώρους.   

 

Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή του όλου του αντικειµένου 

της συµβάσεως, χωρίς απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Η απόφαση αυτή 

παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, 
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κατά την κρίση του συµβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνεται από το Γενικό 

Γραµµατέα της Περιφέρειας.  

 

Άρθρο 11: Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006. 

                                                                                                      

       

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συντάξας  

 

Αλµπάντης Σάββας 
Τεχνολόγος Γεωπόνος 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

 

     Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η συντήρηση του πρασίνου, των κήπων και των πάρκων 

στην πόλη της ∆ράµας και στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες για το  διάστηµα από την 

υπογραφή της σύµβασης και µέχρι τις 31-12-2014, πλην του ∆ηµοτικού Κήπου, του Κήπου της 
Αγίας Βαρβάρας , των νησίδων της οδού Εθνικής Αµύνης  και των παρτεριών της πλατείας 
Ελευθερίας. . 
     Το συνολικό κόστος της εργασίας βάσει του προϋπολογισµού του ανέρχεται στο ποσό των 

123.983,00 € (152.499,09 € µε ΦΠΑ 23%) και θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ µε 
υπάρχουσα Πίστωση 152.500,00€ 

 (Κ.Α. 35.6262.04)       CPV:  77000000-0,  77200000-2, 77300000-3, 77312000-0, 

               77312100-1, 77313000-7 , 77340000-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

      ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΚΗΠΩΝ  ΠΑΡΚΩΝ 

                          

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 10/2013       ΠΡΟΫΠ: 152.499,09 € 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Ο µελετητής 
Αλµπάντης Σάββας 

Τεχνολόγος Γεωπόνος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ. : 10/2013 

 

                                   Εργασία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ  

                                   Προϋπολογισµού: 152.499.09,44 €   

Τεχνική περιγραφή 

 

 Με την παρούσα τεχνική περιγραφή, φαίνονται αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να 

γίνουν σε χώρους πρασίνου του ∆ήµου ∆ράµας, πλην του ∆ηµοτικού Κήπου, του Κήπου της 
Αγίας Βαρβάρας , των νησίδων της οδού Εθνικής Αµύνης  και των παρτεριών της πλατείας 
Ελευθερίας, για συνολικό χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι τις 31-

12-2014. Επισηµαίνουνε ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του το πλήθος 
εργασιών που περιγράφονται παρακάτω , διότι πολλές φορές αυτές συµπίπτουν κατά τη διάρκεια 

της ηµέρας , λόγω της φύσεως του αντικειµένου και για το λόγο αυτό πρέπει να έχει στη διάθεσή 

του τουλάχιστον τρία (3) εξειδικευµένα συνεργεία. Μέρος των εργασιών θα γίνονται µε γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας. 

     Θα διαµορφωθούν θάµνοι σε µπορντούρα µε τον κατάλληλο εξοπλισµό κατά τους µήνες 
Απρίλιο - Ιούνιο – Οκτώβριο συνολικού µήκους 300m δηλαδή 300*4=1200m συνολικά. 

2. Κούρεµα µε χλοοκοπτική µηχανή 

     Θα κουρευτεί έκταση 105 περίπου στρεµµάτων χλοοτάπητα, δώδεκα φορές κατά τη διάρκεια 

της εργασίας, δηλαδή 105*12=1260 στρέµµατα. 

3. Κλάδεµα θάµνων, ανανέωση – διαµόρφωση κόµης ύψους έως 1.70 m. 

     Θα κλαδευτούν θάµνοι ύψους έως 1.70 m την κατάλληλη εποχή του έτους, δηλαδή µία (1) 

φορά κατά τους µήνες Σεπτέµβριο, Μάρτιο και Απρίλιο µε τον απαραίτητο εξοπλισµό τεµ. 500 

περίπου. 

4. Κλάδεµα θάµνων, ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω 

από 1.70 m. 

     Θα κλαδευτούν θάµνοι ύψους πάνω από 1.70 m την κατάλληλη εποχή του έτους, δηλαδή µία 

(1) φορά κατά τους µήνες Σεπτέµβριο, Μάρτιο και Απρίλιο µε τον απαραίτητο εξοπλισµό τεµ. 

200 περίπου. 

5. Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική. 
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     Θα γίνεται λίπανση χλοοτάπητα κατά την διάρκεια θερινής περιόδου µε λίπανση βασικό µε 
ιχνοστοιχεία και κατά την διάρκεια φθινοπωρινής περιόδου µε φωσφορούχο λίπασµα εκτάσεως 
60 στρεµµάτων δηλαδή 60*2= 120 στρέµµατα. 

6. ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων µέχρι 4 m. 

     Η περιποίηση της κόµης των δένδρων (περίπου 186 τεµάχια) θα γίνει µία (1) φορά κατά την 

διάρκεια της φθινοπωρινής περιόδου. 

7. Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m. 

     Η ανανέωση της κόµης των παραπάνω δένδρων θα γίνει µία (1) φορά κατά την φθινοπωρινή 

περίοδο µε τον κατάλληλο εξοπλισµό τεµάχια 50. 

8. ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους  από 4 µέχρι 8 m. 

     Η περιποίηση της κόµης των παραπάνω δένδρων θα γίνει µία (1) φορά κατά την διάρκεια της 
φθινοπωρινής περιόδου (τεµάχια 200). 

9. Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 12-16m, σε πλατείες, πάρκα κλπ. 

     Οι παραπάνω εργασίες αφορούν κυρίως δένδρα που βρίσκονται σε πλατείες ή πάρκα και 
κρίνονται επικίνδυνα (ξερά κλαδιά) ή πρέπει να κλαδευτούν τµήµατα του δένδρου λόγω 

ασθενειών ή άλλων παραγόντων (θεοµηνίες) ή ακόµα και η ολική κοπή τους, αφού πρώτα 

κριθούν επικίνδυνα από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν µε τη 

χρήση απαραίτητου εξοπλισµού και το κατάλληλο προσωπικό (Υλοτόµος – εξειδικευµένους 
εργάτες) και την λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας (περίπου 30 τεµάχια). 

10. Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 12-16m, σε νησίδες, ερείσµατα 

κλπ. 

     Οι παραπάνω εργασίες αφορούν κυρίως δένδρα που βρίσκονται σε νησίδες ή  ερείσµατα και 
κρίνονται επικίνδυνα (ξερά κλαδιά) ή πρέπει να κλαδευτούν τµήµατα του δένδρου λόγω 

ασθενειών ή άλλων παραγόντων (θεοµηνίες) ή ακόµα και η ολική κοπή τους αφού πρώτα 

κριθούν επικίνδυνα από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν µε τη 

χρήση απαραίτητου εξοπλισµού και το κατάλληλο προσωπικό (Υλοτόµος – εξειδικευµένους 
εργάτες) και την λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας (περίπου 5 τεµάχια). 

11. Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16-20m, σε πλατείες, πάρκα κλπ. 

          Οι παραπάνω εργασίες αφορούν κυρίως δένδρα που βρίσκονται σε πλατείες ή πάρκα και 
κρίνονται επικίνδυνα (ξερά κλαδιά) ή πρέπει να κλαδευτούν τµήµατα του δένδρου λόγω 

ασθενειών ή άλλων παραγόντων (θεοµηνίες) ή ακόµα και η ολική κοπή τους αφού πρώτα 

κριθούν επικίνδυνα από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν µε τη 

χρήση απαραίτητου εξοπλισµού και το κατάλληλο προσωπικό (Υλοτόµος – εξειδικευµένους 
εργάτες) και την λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας (περίπου 5 τεµάχια). 

12. Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20m, σε πλατείες, 

πάρκα κλπ. 

               Οι παραπάνω εργασίες αφορούν κυρίως δένδρα που βρίσκονται σε πλατείες ή πάρκα 

και κρίνονται επικίνδυνα (ξερά κλαδιά) ή πρέπει να κλαδευτούν τµήµατα του δένδρου λόγω 

ασθενειών ή άλλων παραγόντων (θεοµηνίες) ή ακόµα και η ολική κοπή τους αφού πρώτα 

κριθούν επικίνδυνα από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν µε τη 

χρήση απαραίτητου εξοπλισµού και το κατάλληλο προσωπικό (Υλοτόµος – εξειδικευµένους 
εργάτες) και την λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας (περίπου 5 τεµάχια). 

13. Άρδευση χλοοτάπητα από παροχές. 

    Θα αρδευτούν χειροκίνητα (µε λάστιχο) περίπου 5 στρέµµατα, τα οποία όµως λόγω µικρών 
υφιστάµενων παροχών δεν αναλώνουν 5 m

3
 ύδατος ανά στρέµµα, αλλά περίπου 1 m

3 
/στρέµµα 
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(υποπενταπλάσιο). Εποµένως τα 5 στρέµµατα ισοδυναµούν µε 1 στρέµµα, το οποίο αρδευόµενο 

70 φορές κατά τη διάρκεια του έργου επιµετρείται ως 1*70=70 στρέµµατα. 

14. Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m. 

     Θα γίνει η καταπολέµηση ασθενειών και βλαβερών εντόµων για τα δένδρα, όταν και όποτε 
απαιτηθεί µε φάρµακα προτεινόµενα από ειδικούς επιστήµονες τα οποία δεν θα είναι βλαβερά 

για το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Πριν από κάθε ψεκασµό είναι απαραίτητη η λήψη 

µέτρων ασφαλείας και θα πρέπει να γίνεται τις πρώτες ώρες της ηµέρας δηλαδή όχι µετά τις 
06.00 π.µ.(περίπου 260 τεµάχια). 

15. Βοτάνισµα µε τα χέρια. 

   Θα γίνει εκρίζωση των ζιζανίων σε χώρους παρτεριών ή νησίδων όπου υπάρχουν 
καλλωπιστικά φυτά ή λουλούδια όταν απαιτείται η καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας. Οι παραπάνω 

εργασίες θα πραγµατοποιηθούν σε χώρους συνολικής έκτασης (1,8) στρεµµάτων κατά την 

διάρκεια του έτους τους µήνες Απρίλιο, Ιούλιο και Αύγουστο δηλαδή 1,8*5=9 στρέµµατα.  

16. Καταπολέµηση ζιζανίων µε ζιζανιοκτόνα 

     Η παραπάνω εργασία περιλαµβάνει ράντισµα µε κατάλληλα ζιζανιοκτόνα τρείς (3) φορές τον 
χρόνο και την αποµάκρυνση της  βλάστησης . Οι χώροι και χρόνος  που θα πρέπει να γίνουν 

αυτές οι εργασίες θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, περίπου 15 στρέµµατα, 15*3=45 

στρέµµατα. 

17. Καθαρισµός χώρου φυτών 

     Θα καθαρισθούν περίπου 50 στρέµµατα εκτάσεων ( διάδροµοι πάρκων, χώροι φυτών, 
θάµνων, ακάλυπτος εν γένει εκτάσεις) τέσσερις  (4) φορές  κατά τη διάρκεια των µηνών Ιούνιο - 

Ιούλιο - Αύγουστο – Σεπτέµβριο και Οκτώβριο, δηλαδή 50Χ4=200  στρέµµατα. 

18. Κοπή παρόδιας βλάστησης στους δρόµους που ενώνουν τις δηµοτικές και κοινοτικές 

κοινότητες. 

     Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την κοπή βλάστησης στις εισόδους των κοινοτικών 
διαµερισµάτων συνολικού µήκους 30.000µµ. Η εργασία αυτή θα γίνεται µε µηχανικά µέσα µία  

(1) φορά τον χρόνο, δηλ. 30.000*1=30.000µµ. Ο χρόνος  που θα γίνονται οι παρεµβάσεις στους 
παραπάνω χώρους θα είναι σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 

19. Κοπή βλάστησης σε πεζοδρόµια, κοινόχρηστους χώρους. 

     Η παραπάνω εργασία θα γίνεται σε πεζοδρόµια, νεκροταφεία και κοινόχρηστους χώρους όλου 

του ∆ήµου ∆ράµας µε µηχανικά µέσα συνολικής έκτασης 100 στρέµµατα. Η εργασία αυτή θα 

γίνεται δύο (2) φορές το έτος τους µήνες Μάιο ,Ιούλιο και αρχές Σεπτεµβρίου. Συνολικά δηλαδή 

100*2=200 στρέµµατα. 

                                  

                                                                                  

                                                                                                               

                                                                                                             

 

 

 

 

Ο συντάξας  

 

Αλµπάντης Σάββας 
Τεχνολόγος Γεωπόνος 
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∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                     ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                             

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2013                                                     
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

∆απάνη (Ευρώ) 

Α/Α Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

A.T. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιµή Μονάδας 

(Ευρω) 
Μερική ∆απάνη Ολική ∆απάνη 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1 

∆ιαµόρφωση θάµνων 
σε µπορντούρα µε 

χειροκίνητο µηχανικό 
ψαλίδι µπορντούρας 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.6.2 

1 m 1200,00 0,50 600,00 

2 
Κούρεµα χλοοτάπητα 

µε βενζινοκίνητη 
χλοοκοπτική µηχανή 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.8.1 

2 στρ 1260,00 55,00 69.300,00 

3 

Κλάδεµα θάµνων,  
ανανέωση - 

διαµόρφωση κόµης 
παλαιών 

αναπτυγµένων 
θάµνων ύψους έως 

1,70 m 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.5.1 

3 τεµ 500,00 1,20 600,00 

4 

Κλάδεµα θάµνων,  
ανανέωση κόµης 

παλαιών 
αναπτυγµένων 

θάµνων, ύψους πάνω 
από 1,70 m 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.5.2 

4 τεµ 200,00 5,50 1.100,00 

5 

Λίπανση χλοοτάπητα, 
χειρονακτική 

 
 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ03.4 

5 στρ 120,00 22,50 2.700,00 

6 
∆ιαµόρφωση κόµης 
δένδρων ύψους µέχρι  

4 m 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.1.1 

6 τεµ 186,00 17,50 3.255,00 

7 
Ανανέωση κόµης ή 

κοπή δένδρων ύψους 
από 4 µέχρι 8 m 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.2.1 

7 τεµ 50,00 50,00 2.500,00 

8 
∆ιαµόρφωση κόµης 

δένδρων ύψους από 4 
µέχρι 8 m 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.2.2 

8 τεµ 200,00 40,00 8.000,00 

9 

Ανανέωση κόµης ή 
κοπή µεγάλων 

δένδρων ύψους 12 - 
16 m, σε πλατείες, 

πάρκα κλπ 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.3 

9 τεµ 30,00 200,00 6.000,00 

10 

Ανανέωση κόµης ή 
κοπή µεγάλων 

δένδρων ύψους 12 - 
16 m σε νησίδες, 
ερείσµατα κλπ. 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.4 

10 τεµ 5,00 280,00 1.400,00 

11 

Ανανέωση κόµης ή 
κοπή µεγάλων 

δένδρων ύψους 16 - 
20 m, σε πλατείες, 

πάρκα κλπ 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.5 

11 τεµ 5,00 300,00 1.500,00 

12 

Ανανέωση κόµης ή 
κοπή µεγάλων 

δένδρων ύψους πάνω 
από 20 m, σε 

πλατείες, πάρκα κλπ 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.7 

12 τεµ 5,00 500,00 2.500,00 
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13 
Άρδευση χλοοτάπητα 

από παροχές 
ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ02.2.2 

14 στρ 70,00 17,50 1.225,00 

14 
Φυτοπροστασία 

δένδρων ύψους πάνω 
από 4 m 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ05.2 

15 τεµ 260,00 0,80 208,00 

15 Βοτάνισµα µε τα χέρια 
ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ06.1 

16 στρ 9,00 180,00 1.620,00 

16 
Καταπολέµηση 
ζιζανίων µε 
ζιζανιοκτόνα 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ06.2 

17 στρ 45,00 55,00 2.475,00 

17 
Καθαρισµός χώρου 

φυτών 
ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ08.1.1 

18 στρ 200,00 20,00 4.000,00 

18 

Κοπή παρόδιας 
βλάστησης στους 

δρόµους που ενώνουν 
τις δηµοτικές και τις 
κοινοτικές κοινότητες 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤΟ4.1.1

Σ 
19 µµ 30.000,00 0,10 3.000,00 

19 

Κοπή βλάστησης σε 
πεζοδρόµια, 

νεκροταφεία και 
κοινόχρηστους 

χώρους 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤΟ4.1.2

Σ 
20 στρ 200,00 60,00 12.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 123.983,00 123.983,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 123.983,00 

ΦΠΑ 23%: 28.516,09 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 152.499,09 

                                                                                      

      

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    20/1/2014 

Συντάχθηκε  21/10/2013 Ο προϊστάµενος της ∆/νσης 
Ο µελετητής Περ/ντος & Πρασίνου 

  

Αλµπάντης Σάββας Λαζαρίδης  Λάζαρος 
Τεχνολόγος Γεωπόνος Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                               Εργασία :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ  

 ∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                            
 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 10/2013  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
  
 
  1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  
  Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που 

ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 
  
  1.1  Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, 

όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος 

περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για 

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Καµιά αξίωση ή 

αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον 

αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως 

ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

περιλαµβάνονται  τα κάτωθι: 
     1.1.1    Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατωµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 

εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 

είδους µεταφορικών του µέσων. 
     1.1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατωµένων και µη, κύριων και βοηθητικών 

υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 

απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις 

σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η 

µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε  αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 
 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των 

πλεοναζόντων ή / και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 

λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δηµοπράτησης. 
 1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), 

δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας,  

οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων 

που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως 

προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και 

χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 

κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
 1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (µε ενοικίαση ή αγορά), διαρρύθµισης αυτών, 

ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 

ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων,  καθώς και λοιπών 

απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 
 1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, αποµάκρυνσής τους 

µετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την 

Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 
 1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, 

εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 
 1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, 

εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών 

(σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 
 Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, 

κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι 

λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των 



- 23 - 

παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των 

εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ  κατασκευές από 

σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)  και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
  Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 
 (α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο 
 (β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 

προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 
 1.1.8. Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, 

τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 
 1.1.9. Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και 

την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών 

των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε 

κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών  κλπ, καθώς και οι δαπάνες 

των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 

(εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους. 
 1.1.10 Οι δαπάνες γι’ εξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης  (µετρήσεις, 

εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 
 1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και 

µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, 
τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες 
για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου 

του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο. 
 Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα 

για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 1.1.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και 

τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην 

των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται 

ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]). 
 Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών 
όρων και των λοιπών όρων δηµοπράτησης. 
 1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού 

που οφείλονται: 
 (α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), 
 (β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών  (υπό 

την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών), 
 (γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, 

∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑ∆ κλπ.), 
 (δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων, 
 (ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 

γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, 

είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανοιγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος 

Τιµολογίου 
 (στ)στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχηµάτων, 
 (ζ)σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία 

(π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 
 1.1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχηµάτων στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 (1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές 
 (2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 

οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη  των 

ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή 

σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται 

ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 

αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την 

πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 
 1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
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πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που 

απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες 

σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 

ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι 

δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών 

αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής 

Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, 

καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του 

Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθµού 

αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 

έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 

επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 

επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 
 1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 
 1.1.18 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία  των εντοπιζοµένων µε 

ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
 1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης υδάτων) καθώς και διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα 

υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.  
 1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. Καθώς και οι δαπάνες για την  
απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια 
και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
 1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 1.1.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα 

του έργου και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, καθώς και 

οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 

(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για 

την διατήρησή τους. 
 1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν 

εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες. Την αποκλειστική ευθύνη για την 

πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των 

εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 
 1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε 

είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση 

βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 

µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της 

Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 1.1.25.  Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 1.1.26 Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 

εξοπλισµού και υλικών  κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, 

κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση µετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Έργου), καθώς και οι δαπάνες  εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 

απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν 

απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και 

τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών), σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους και 

τους όρους δηµοπράτησης. 
 1.1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή 

ασφαλτικών 
επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και 

οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 
 1.1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων 

κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή 

προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 1.1.29 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον 

Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας 

πρανών, µελέτες ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 
 1.1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες 

Επιχειρήσεις, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται 
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ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 1.1.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου 

στο Έργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες, στους 

περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ., εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
  
 1.1.32. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού  και γενικά όλες οι 

υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους 

δηµοπράτησης του Έργου. 
 1.1.33. Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, 

τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
 (1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 
 (2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει

 την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

 
 1.1.34. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
   
 1.2.  Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
      Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή 

υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Εργου, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, 

ασφαλίστρων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, προµηθειών εγγυητικών επιστολών, διοικητικών εξόδων, εξόδων 

λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από 

την εκτέλεση των εργασιών. 
     Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) 

του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του 

αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
  
 1.3.    Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 
  
 1.4.  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα 

του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 
      ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC, GRP 

κλπ 

 Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα 

των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και 

µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σε µήκος σωλήνα της αµέσως 

µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

 
  DN / DM 

 
  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 
 DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. 

 
  Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα 

διάµετρος. 
 Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου 

 

  
 Α/Α : 1  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.6.2 ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι 
 µπορντούρας  
  

 ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα, σύµφωνα µε την  φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-

04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

µηχανηµάτων, εξοπλισµού και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων 

κοπής και απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες 

Αρχές. 

 
     



- 26 - 

     Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   
        ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :0,50 € 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

  

       Α/Α :2 
 
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.1 Κούρεµα χλοοτάπητα µε βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή  
  
 

 Κούρεµα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, µε χλοοκοπτική µηχανή συµπεριλαµβανοµένης και 

της αποµάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόµενο χώρο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το 

κούρεµα, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03.  

 
 Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 55,00 €  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 Α/Α :3 
 
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1 Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών  

                                                                   αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως 1,70 m  
  
 

 Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου 

εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η 

δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 

θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 

 
        Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,20 €  
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 Α/Α : 4  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2 Κλάδεµα θάµνων, ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων,  

                                                                   ύψους πάνω από 1,70 m 
           Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του 

απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών 

καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 
    

 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
        ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,50 € 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

       Α/Α     :5 
 
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική  
  
 

Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-
00. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και  µεταφορά του λιπάσµατος επί τόπου του 
έργου και η οµοιόµορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα µε τα χέρια. 

  
 Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,50 €  
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 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

  
       Α/Α : 6  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m  
  

∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των 
προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 

  
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17,50 €  
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α/Α : 7  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1 Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m 
    

Ανανέωση κόµης (σκελετοκλάδεµα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 µέχρι 8 m σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη 
αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που 
επιτρέπεται. 

  
  
       Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 50,00 €  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 
 Α/Α : 8  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m 
  
  

 ∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους από 4 µέχρι 8 m σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και  την ΕΤΕΠ 10-
06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
µηχανηµάτων και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 

  
  
       Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 40,00 €  
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 
 Α/Α : 9  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.3 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, σε  

                                                                   πλατείες, πάρκα κλπ  
  
 

  Κλάδεµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσµατα και 
παράπλευρους χώρους οδών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή 
µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και 
εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 

   
  
      Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
        ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 200,00 € 
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 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 
 Α/Α : 10  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.4 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m σε   

                                                                   νησίδες,ερείσµατα κλπ.  
  

Κλάδεµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσµατα και 
παράπλευρους χώρους οδών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή 
µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και 
εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 

  
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 280,00 €  
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ  

        Α/Α  :11 
 
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.5 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m, σε                 

                                                                   πλατείες,  πάρκα κλπ  
   Κλάδεµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς 

χώρους ή σε νησίδες, ερείσµατα και παράπλευρους χώρους οδών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 

απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 
 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
       ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 300,00 € 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

       Α/Α     :12 
 
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.7 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20 m,  

                                                                   σε πλατείες, πάρκα κλπ 
              Κλάδεµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, 

ερείσµατα και       παράπλευρους χώρους οδών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-

04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων 

κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 
  

 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
       ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 500,00 € 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

 
       Α/Α         :13  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.2.2 Άρδευση χλοοτάπητα από παροχές   

Αρδευση χλοοτάπητα από παροχές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 10-06-01-
00, µε λάστιχο κατάλληλης διατοµής, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους και σε ποσότητα 5 m

3
 ανά στρέµµα. 

  
 Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)   
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17,50 €  
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 Α/Α : 14  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.2 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m  
 

Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή εγκεκριµένων χηµικών ή βιολογικών           
µυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασµάτων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. 
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και των 
σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν. 
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 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
        ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,80 € 
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α/Α : 15  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1 Βοτάνισµα µε τα χέρια  
 
 

 Εκρίζωση µε τσάπα των ζιζανίων µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί,  αποµάκρυνση 
από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε 
θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. Περιλαµβάνονται όλες απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. 

 

  
 Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)  
        ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 180,00 € 
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

   Α/Α  : 16  
 Άρθρο :ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.2 Καταπολέµηση ζιζανίων µε ζιζανιοκτόνα 

 
 

 Καταπολέµηση ζιζανίων σε χώρους φυτών µε χρήση ζιζανιοκτόνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαµβάνεται η εφαρµογή ζιζανιοκτόνων στο έδαφος µεταξύ των φυτών ή σε 
επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η αποµάκρυνση των αποξηραµένων ζιζανίων από τον χώρο του έργου και 
απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, καθώς και η σήµανση και η λήψη µέτρων προστασίας. 

 

       Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
    ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 55,00 €   
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

 Α/Α :17 
 
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1 Καθαρισµός χώρου φυτών  
  
 
  Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.), αποµάκρυνσή τους από τους 

χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των 
εργαλείων που απαιτούνται. 

 
  
 Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 20,00 €  
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 

 Α/Α :18 
 
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤΟ4.1.1Σ Κοπή παρόδιας βλάστησης στους δρόµους που ενώνουν τις  

                                                                   δηµοτικές  και τις κοινοτικές κοινότητες  
  
 

 Κοπή παρόδιας βλάστησης στους δρόµους που ενώνουν τις δηµοτικές και τοπικές

 κοινότητες µεταξύ τους, µε την δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και 

των εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και την δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  

απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται και θα υποδειχθούν από την 

υπηρεσία. 
  
 Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ)  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,10 €  
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 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 Α/Α : 19  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤΟ4.1.2Σ Κοπή βλάστησης σε πεζοδρόµια, νεκροταφεία και κοινόχρηστους  

                                                                   χώρους  
  
 

 Κοπή βλάστησης σε πεζοδρόµια, νεκροταφεία και κοινόχρηστους χώρους σε όλες τις δηµοτικές 

και τοπικές κοινότητες του δήµου, µε την δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και την δαπάνη αποµάκρυνσης των 

προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται και θα 

υποδειχθούν από την υπηρεσία. 
  
 Τιµή κατ’ αποκοπή (τεµ)  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 60,00 €  
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

                       

       

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    20/1/2014 

Συντάχθηκε  21/10/2013 Ο προϊστάµενος της ∆/νσης 
Ο µελετητής Περ/ντος & Πρασίνου 

  

Αλµπάντης Σάββας Λαζαρίδης  Λάζαρος 
Τεχνολόγος Γεωπόνος Αρχιτέκτων Μηχανικός 

  
                        


