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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   13ης /26-03-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Αριθµός Απόφασης: 
 

 

106/2015 
 
  

ΘΕΜΑ: 

 

Έγκριση όρων σχεδίου διακή-

ρυξης για τη δηµοπράτηση της 

εργασίας : «Συντήρηση Κή-

πων Πάρκων» και ψήφιση 

πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.04 

του προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικ. έτους 2015.  

 
     

       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 26η  Μαρτίου  2015, ηµέρα   Πέµπτη 
και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την 
Προεδρία του προέδρου της, Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά από την 
12687/23-03-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της, που γνωστοποιήθηκε σε 
καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 

 

       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 9 µέλη: 

 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
6. Ζαχαριάδης Παύλος         
7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
8. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
 
 
      
 

        Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. πρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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        Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 9o θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 12540/20-03-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περι/ντος 
& Πρασίνου του  ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για 
τη δηµοπράτηση της εργασίας : «Συντήρηση Κήπων Πάρκων» και ψήφιση πίστωσης 
του Κ.Α. 35.6262.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2015.», και καλεί αυτά 
να αποφασίσουν σχετικά.   

   
         Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 

 

  «ΣΧΕΤ:     

 

Σας διαβιβάζουµε σχέδιο διακήρυξης µε τους όρους δηµο�ράτησης της εργασίας «Συντήρηση 
κή�ων �άρκων» (CPV: 77313000-7 υ�ηρεσίες συντήρησης �άρκων),  �ροϋ�ολογισµού 
161.382,00€ χωρίς ΦΠΑ και 198.499,86€ µε το ΦΠΑ.  
Παρακαλούµε να α�οφασίσετε σχετικά για την έγκρισή τους καθώς  και την ψήφιση της σχετικής 
�ίστωσης   σε βάρος του  κωδικού Κ.Α.  35.6262.04 του �ροϋ�ολογισµού οικ. έτους 2015.» 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 
3852/2010 και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 
 

• ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τους όρους σχεδίου διακήρυξης για τη δηµοπράτηση της εργασίας : 
«Συντήρηση Κήπων Πάρκων», σύµφωνα µε τους όρους που ακολουθούν, όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη Περι/ντος & Πρασίνου Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας   

               
        Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ 

                                                  CPV: 77313000-7 (υ�ηρεσίες συντήρησης �άρκων) 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Ο ∆ήµαρχος  ∆ράµας 
Έχοντας υπόψη: 

1) Την �αράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προµήθειες – 
Υ�ηρεσίες – Μελέτες» και την �αράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς 
κανονιστικών ρυθµίσεων – Λοι�ές 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» 
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6) Τις διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος 
Α'): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 

7) Τις �ιστώσεις του Τακτικού Προϋ�ολογισµού του ∆ήµου 
∆ράµας οικονοµικού έτους 2015 µε  Κ.Α.  35.6262.04 

8) Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 

4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),   

9) Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

10) Η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) 

εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

11) Την 114/2015 Α�όφαση του δηµοτικού συµβουλίου (Α∆Α: 
6Θ1ΡΩ9Μ-ΟΥΨ), µε την ο�οία εγκρίθηκε η ανάθεση της εργασίας σε 
τρίτο και η διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού.  

12) Την ……/2015 Α�όφαση της Οικονοµικής ε�ιτρο�ής �ερί έγκρισης των 
όρων δηµο�ράτησης (Α∆Α: …………..).  

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 

ότι εκτίθεται σε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη   
χαµηλότερη  τιµή η εργασία «Συντήρηση κή�ων �άρκων», �ροϋ�ολογισµού 
198.499,86  ευρώ µε το Φ.Π.Α.  µε τους �αρακάτω όρους:  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  Χρόνος και τό5ος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
 

Ο διαγωνισµός θα �ραγµατο�οιηθεί µε χρήση της �λατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της 
διαδικτυακής �ύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Υ�εύθυνη 
ε�ιτρο�ή για τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού διαγωνισµού είναι αυτή �ου έχει 
οριστεί µε την αριθµ. 6/2015 (Α∆Α Ω3ΖΡΩ9Μ-ΙΣΛ) α�όφαση της Οικονοµικής 
Ε�ιτρο�ής.  

 

Οι �ροσφορές υ�οβάλλονται α�ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, 
µέσω της διαδικτυακής �ύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι 
την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα �ου ορίζει η �αρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λε�τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και στο Π∆ 60/07.  

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  
Η ∆ιαδικτυακή �ύλη  www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  ΧΧΧ/ΧΧΧ/2015 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

ΧΧΧ/ΧΧΧ/2015 και ώρα 17:00               
 

Μετά την �αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν 
υ�άρχει η δυνατότητα υ�οβολής �ροσφοράς στο Σύστηµα.  

 

Ο χρόνος υ�οβολής της �ροσφοράς και ο�οιαδή�οτε ηλεκτρονική 
ε�ικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α�ό το σύστηµα µε 
υ�ηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην �αρ.3 του άρθρου 6 
του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λε�τοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο Τεύχη ∆ηµο5ράτησης 
 

Τα τεύχη δηµο�ράτησης τα ο�οία α�οτελούν συµβατικά στοιχεία της 
εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. ∆ιακήρυξη δηµο�ρασίας 
2. Προϋ�ολογισµός και τιµολόγιο  
3. Συγγραφή υ�οχρεώσεων 
4. Τεχνική �εριγραφή 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋ5ολογισµός εργασίας 
 

Ο ενδεικτικός �ροϋ�ολογισµός της δηµο�ρατούµενης εργασίας 
ανέρχεται στο �οσό των 198.499,86  ευρώ µε το Φ.Π.Α. (23%)  και 
�εριλαµβάνει τις εργασίες  �ου αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση 
της αριθµ. 1/2015 µελέτης της ∆/νσης Περ/ντος & Πρασίνου �ου α�οτελεί 
ανα�όσ�αστο τµήµα της �αρούσας. 
          Η χρηµατοδότηση θα γίνει α�ό �ιστώσεις του ∆ήµου ∆ράµας   και η 
συνολική δα�άνη θα βαρύνει τον Κ.Α 35.6262.04, του �ροϋ�ολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2015.   

 

ΑΡΘΡΟ 4ο ∆ικαίωµα συµµετοχής 
 

4.1 ∆εκτοί στο διαγωνισµό 
Στον διαγωνισµό µ�ορούν να συµµετέχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσω�α 

ή Ενώσεις ή Κοινο�ραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώ�ων Ιδιωτικού ∆ικαίου 
της ηµεδα�ής, �ου α�οδεδειγµένα λειτουργούν νόµιµα και έχουν εµ�ειρία σε 
θέµατα συντήρησης �ρασίνου κή�ων, �άρκων και µε εργασίες όµοιες µε αυτές 
�ου ανα�τύσσονται στο τεύχος της αριθµ. 1/2015 µελέτης. 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:  
• Όσοι α�οκλείστηκαν α�ό διαγωνισµούς για �ροµήθειες ή �αροχή 

υ�ηρεσιών �ρος το ∆ηµόσιο.  

• Όσοι α�οκλείστηκαν τελεσίδικα α�ό κά�οια άλλη ∆ηµόσια 
Υ�ηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκ�λήρωσαν τις συµβατικές τους 
υ�οχρεώσεις.  

• Όσα φυσικά ή νοµικά �ρόσω�α του εξωτερικού έχουν υ�οστεί 
αντίστοιχες µε τις �αρα�άνω κυρώσεις.  
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4.2 Προϋ5οθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό  
 Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 
φορείς α�αιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υ�ογραφή, χορηγούµενη α�ό 
�ιστο�οιηµένη αρχή �αροχής ψηφιακής υ�ογραφής και να εγγραφούν  στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή �ύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής: 
  
1. Οι οικονοµικοί φορείς,  αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και 
α�ό τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους 
σε αυτό (�αρέχοντας τις α�αραίτητες �ληροφορίες και α�οδεχόµενοι τους 
όρους χρήσης του) ταυτο�οιούµενοι ως εξής: 
 

• Όσοι α�ό τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτο�οιούνται µε χρήση των δια�ιστευτηρίων 
(όνοµα χρήστη και κωδικό �ρόσβασης) �ου αυτοί κατέχουν α�ό το 
σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτο�οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη α�ό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της 
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών.  

 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρω�αϊκής 
Ένωσης οι ο�οίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµ�ληρώνοντας τον 
αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτο�οιούνται µε χρήση των δια�ιστευτηρίων �ου κατέχουν α�ό το 
αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτο�οίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη α�ό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων 
της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Κρατικών Προµηθειών.  

 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την 
εγγραφή τους και ταυτο�οιούνται α�ό τη ΓΓΕ α�οστέλλοντας: 
-  είτε υ�εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ�ογεγραµµένη µε ε�ίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή �ιστο�οιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε 
ε�ίσηµη µετάφραση στην ελληνική, ό�ως αυτά �ροσδιορίζονται στο 
Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα 
IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις �ροµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ 
για τις δηµόσιες συµβάσεις υ�ηρεσιών του �.δ. 60/2007, και σύµφωνα 
µε τους �ροβλε�όµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του 
οικονοµικού φορέα, στα ο�οία  να δηλώνεται / α�οδεικνύεται η 
εγγραφή του σε ε�αγγελµατικό ή εµ�ορικό µητρώο, �ροσκοµιζόµενα 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυ�η µορφή (�ρωτότυ�ο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ�ηρεσία. 

 

ΑΔΑ: 76ΗΥΩ9Μ-ΟΜ0



6 

Το αίτηµα εγγραφής υ�οβάλλεται α�ό όλους τους υ�οψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής �ύλης του Συστήµατος, ό�ως 
αναφέρεται ανωτέρω. 
 

2. Ο υ�οψήφιος χρήστης ενηµερώνεται α�ό το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υ�οψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο 
ενεργο�οίησης λογαριασµού ως �ιστο�οιηµένος χρήστης και �ροβαίνει στην 
ενεργο�οίηση του λογαριασµού του.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο Συµ5ληρωµατικές 5ληροφορίες – διευκρινίσεις ε5ί των 
εγγράφων του διαγωνισµού (διακήρυξη)  
 

1. Τα σχετικά αιτήµατα υ�οβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό 
τό�ο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής �ύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα �αροχής 
συµ�ληρωµατικών �ληροφοριών – διευκρινίσεων  υ�οβάλλονται µόνο 
α�ό εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή 
διαθέτουν σχετικά δια�ιστευτήρια �ου τους έχουν χορηγηθεί(όνοµα 
χρήστη και κωδικό �ρόσβασης) ύστερα α�ό αίτησή τους. Τα αιτήµατα, 
συνοδεύονται υ�οχρεωτικά α�ό ε�ισυνα�τόµενο                                
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων, το ο�οίο υ�οχρεωτικά �ρέ�ει να είναι ψηφιακά 
υ�ογεγραµµένο. Αιτήµατα 5αροχής διευκρινήσεων 5ου 
υ5οβάλλονται είτε µε άλλο τρό5ο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 5ου τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υ5ογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

2. Εναλλακτικές �ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
3. Προσφορές για µέρος των ζητουµένων   δεν γίνονται δεκτές.  
4. Κανείς δεν µ�ορεί, στην ίδια δηµο�ρασία, να εκ�ροσω�ήσει 

�ερισσότερες α�ό µια εταιρείες ή κοινο�ραξίες. Ε�ίσης, δεν µ�ορεί ο 
εκ�ροσω�ών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας 
εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια 
�ερί�τωση α�οκλείονται όλες αυτές οι �ολλα�λές �ροσφορές. ∆εν 
µ�ορεί ε�ίσης να συµµετάσχει στη δηµο�ρασία για δικό του 
λογαριασµό, υ�άλληλος εταιρείας. Κανείς δεν µ�ορεί, στην ίδια 
δηµο�ρασία, να εκ�ροσω�ήσει �ερισσότερες α�ό µια εταιρείες ή 
κοινο�ραξίες. Ε�ίσης, δεν µ�ορεί ο εκ�ροσω�ών ή το µέλος διοικητικού 
συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για 
τον εαυτό του. Σε µια τέτοια �ερί�τωση α�οκλείονται όλες αυτές οι 
�ολλα�λές �ροσφορές. ∆εν µ�ορεί ε�ίσης να συµµετάσχει στη 
δηµο�ρασία για δικό του λογαριασµό, υ�άλληλος εταιρείας �ου 
συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, �ου αµείβονται α�ό αυτή µε 
µισθό ή µε κά�οιον άλλον τρό�ο.  

5. Οι �ροσφορές θα είναι συντεταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική 
γλώσσα. Ε�ίσης, όλα τα δικαιολογητικά  εφ’ όσον τα �ρωτότυ�α δεν 
είναι στην Ελληνική, θα είναι ε�ισήµως µεταφρασµένα. Τα �αρα�άνω 
ισχύουν ε�ί �οινή α�οκλεισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο Περιεχόµενο 5ροσφορών 
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Τα �εριεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της �ροσφοράς ορίζονται 
ως εξής:  
(Α) ένας (υ�ο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
�ροσφορά»  και  
(Β) ένας (υ�ο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 

Α. Περιεχόµενα (υ5ο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική 
5ροσφορά» 
           Στον (υ�ο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 
Τεχνική �ροσφορά»  υ�οβάλλονται  η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα 
α�αιτούµενα κατά το στάδιο υ�οβολής της �ροσφοράς δικαιολογητικά, καθώς 
και η τεχνική �ροσφορά.   
Συγκεκριµένα, στον �ροαναφερόµενο (υ�ο)φάκελο �εριλαµβάνονται: 
 

Α1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι �ροσφέροντες υ�οβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την �ροσφορά τους, 

εγκαίρως και �ροσηκόντως, ε�ί �οινή α�οκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, 
σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το 
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λε�τοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», ό�ως αναλυτικά �εριγράφονται κατωτέρω : 

 

1.  Εγγυητική ε�ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, ό�ως αναλυτικά 
�εριγράφεται στο άρθρο 11 και σύµφωνα µε το συνηµµένο υ�όδειγµα. 

2.  Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
ε�αγγελµατικής τους δραστηριότητας, ό�ως αυτά �εριγράφονται στο 
άρθρο 43, �αρ.1 του Π∆ 60/07. (Στην �ερί�τωση νοµικών �ροσώ�ων 
α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, α�ό το 
ο�οίο να �ροκύ�τει ότι οι διαχειριστές, στις �ερι�τώσεις των εταιρειών 
�εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των �ροσω�ικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και ο �ρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες 
εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 
α�όφαση, για κά�οιο α�ό τα αδικήµατα �ου �ροβλέ�ονται στην �αρ. 
1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007, ή για κά�οιο α�ό τα αδικήµατα της 
υ�εξαίρεσης, της α�άτης, της εκβίασης, της �λαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο�ίας). Το 
α5όσ5ασµα αυτό 5ρέ5ει να έχει εκδοθεί το 5ολύ τρεις (3) µήνες 5ριν 
α5ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

3.  Όσον αφορά τους έλληνες �ολίτες: Πιστο�οιητικό αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής  α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι ο 
διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε �τώχευση,  �τωχευτικό συµβιβασµό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και ε�ίσης ότι δεν τελεί υ�ό διαδικασία 
κήρυξης σε �τώχευση  ή �τωχευτικού συµβιβασµού ή υ�ό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. Το �ιστο�οιητικό αυτό �ρέ�ει να έχει εκδοθεί το 
�ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 
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Ε�ι�λέον, στην �ερί�τωση νοµικών �ροσώ�ων: 
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 

του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

- Ε�ί ηµεδα�ών ανωνύµων εταιρειών τα �ροαναφερόµενα �ιστο�οιητικά της 
εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση α�ό την αρµόδια  
Υ�ηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της ο�οίας 
είναι εγγεγραµµένη  η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις  
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  ό�ως εκάστοτε 
ισχύει ή ΓΕΜΗ ή Τµήµα Εµ�ορίου – Τουρισµού, κλ�. 
- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο 

τµήµα του  Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό  

επιχείρησης ή ΓΕΜΗ, Τµήµα Εµπορίου – Τουρισµού, κλπ. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόµενα εκδιδόµενα 

πιστοποιητικά δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, είναι 

δυνατό να αντικατασταθεί, για τα σηµεία που δεν αναφέρονται στα ανωτέρω 

πιστοποιητικά, από  Ένορκη ∆ήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

4.  Πιστο�οιητικό �ου εκδίδεται α�ό αρµόδια κατά �ερί�τωση αρχή, α�ό 
το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι είναι ενήµεροι ως �ρος τις υ�οχρεώσεις τους 
�ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενηµερότητα) για όλα τα ταµεία ασφάλισης του �ροσω�ικού τους κατά 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε �ερί�τωση 
εγκατάστασής τους στην αλλοδα�ή, τα δικαιολογητικά των εδαφίων 
(3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας �ου 
είναι εγκατεστηµένοι, α�ό την ο�οία και εκδίδεται το σχετικό 
�ιστο�οιητικό. 

5.  Πιστο�οιητικό αρµόδιας αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι είναι 
ενήµεροι ως �ρος τις φορολογικές  υ�οχρεώσεις τους κατά την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

6.  Πιστο�οιητικό του οικείου Ε�ιµελητηρίου (Τεχνικού ή 
Ε�αγγελµατικού), µε το ο�οίο βεβαιώνεται ότι το ειδικό ε�άγγελµα 
αυτών σχετίζεται µε το αντικείµενο της υ�ό ανάθεσης σύµβασης, �ου 
θα έχει εκδοθεί το �ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού, ή �τυχίο ΜΕΕΠ του �ρώην 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  για εξειδικευµένες εργασίες κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ ή 
�τυχίο Εργολη�τών ∆ηµόσιων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.) του 
�ρώην υ�ουργείου Γεωργίας 

7.  Υ�εύθυνη δήλωση ότι έλαβε �λήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, 
της συγγραφής υ�οχρεώσεων, του τιµολογίου µελέτης και της τεχνικής 
έκθεσης - �εριγραφής και ότι τους α�οδέχεται ανε�ιφύλακτα.  
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8.  Υ�εύθυνη δήλωση ότι δεν έχει α�οκλεισθεί η συµµετοχή του σε 
διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου και ότι η 5ροσφορά του 
ισχύει για διάστηµα 180 ηµερών. 

9.  Τα νοµιµο�οιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, ό�ως το Φ.Ε.Κ. 
ίδρυσης και οι τρο�ο�οιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.), ε�ικυρωµένο αντίγραφο ή α�όσ�ασµα του καταστατικού 
του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τρο�ο�οιήσεών του (για Ο.Ε. 
και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα α�ό τα ο�οία �ρέ�ει να �ροκύ�τουν ο 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος των Α.Ε., τα υ�όλοι�α �ρόσω�α 
�ου έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υ�ογραφή τους το νοµικό 
�ρόσω�ο και τα έγγραφα της νοµιµο�οίησης αυτών, αν αυτό δεν 
�ροκύ�τει ευθέως α�ό το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή 
των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού �ροσώ�ου. 

10. Σε �ερί�τωση συµµετοχής κοινο�ραξίας (Κ/Ξ), ιδιωτικό 
συµφωνητικό σύστασης κοινο�ραξίας, ό�ου θα δηλώνονται τα 
�οσοστά συµµετοχής εκάστου µέλους σε αυτή και ότι σε �ερί�τωση 
ανάδειξης της Κ/Ξ ως αναδόχου θα συσταθεί νόµιµη κοινο�ραξία 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

11. Α�οδεικτικά ότι οι συµµετέχοντες �αρείχαν �αρόµοιες υ�ηρεσίες 
κατά την τελευταία �ενταετία συνολικού ύψους τουλάχιστον του 
ύψους της  �αρούσας  µελέτης. Η ανωτέρω εµ�ειρία θα αφορά 
α�οκλειστικά σε υ�ηρεσίες συντήρησης �ρασίνου κή�ων και �άρκων 
και θα α�οδεικνύεται µε την �ροσκόµιση της  σύµβασης, της 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης  και του /των τιµολόγιου /ων �αροχής 
υ�ηρεσιών. Η ανωτέρω εµ�ειρία νοείται µόνο αυτή �ου α�οκτήθηκε 
σε δηµόσιες υ�ηρεσίες, δήµους , δηµοτικές ε�ιχειρήσεις. 
Οι υ�εύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη 

συµµετοχή του �ροσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία, υ�οβάλλονται 
α�ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ�ου .pdf.  Όταν υ�ογράφονται 
α�ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ�ογραφή. Οι α�αιτούµενες δηλώσεις ή 
υ�εύθυνες δηλώσεις του �αρόντος άρθρου υ�ογράφονται ψηφιακά α�ό τους 
έχοντες υ�οχρέωση �ρος τούτο και δεν α�αιτείται σχετική θεώρηση. 

Υ�οχρέωση του κάθε συµµετέχοντα Οικονοµικού Φορέα στη 
διαγωνιστική διαδικασία είναι να �ροσκοµίσει εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών α�ό την ηλεκτρονική υ�οβολή των στοιχείων του  υ�οφακέλου 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική �ροσφορά», µε �ρωτοκολληµένο 
διαβιβαστικό, όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί  α�ό τον ίδιο και κατά συνέ�εια δεν φέρουν την ψηφιακή 
του υ�ογραφή, �λην των ΦΕΚ. Ως τέτοια στοιχεία είναι τα δικαιολογητικά 1-6 
και 9-11, ό�ως αναφέρονται και α�αριθµούνται ανωτέρω.   

Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν προσκοµισθούν εντός της 

προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική 

προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία 

του διαγωνισµού. 

Κατά την υ�οβολή της �ροσφοράς α�ό τον Οικονοµικό Φορέα 
σηµαίνονται α�ό αυτόν µε χρήση του σχετικού �εδίου του συστήµατος τα 
στοιχεία εκείνα της �ροσφοράς του �ου έχουν εµ�ιστευτικό χαρακτήρα. Τα 
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στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµ�ορικά α�όρρητα και τις 
εµ�ιστευτικές �τυχές των �ροσφορών. 
 

Α2. Τεχνική 5ροσφορά 
Στον (υ�ό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», υ�οβάλλονται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 
Η Τεχνική Προσφορά. συντάσσεται συµ�ληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα 
�αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το ο�οίο υ�ογράφεται 
ψηφιακά και υ�οβάλλεται α�ό τον �ροσφέροντα. Τα στοιχεία �ου 
�εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
�αραγόµενου ψηφιακά υ�ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου �ρέ�ει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη �ερί�τωση, το σύστηµα �αράγει σχετικό µήνυµα και 
ο �ροσφέρων καλείται να �αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον α�αιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική �ροσφορά δεν 
έχουν α�οτυ�ωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ή ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο �ροσφέρων ε�ισυνά�τει στην τεχνική του �ροσφορά ψηφιακά 
υ�ογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 

Χαρακτηριστικά Α�αίτηση Α�άντηση Παρα�οµ�ή 

Γενικά    

Συµµόρφωση ως �ρος τους 
όρους της διακήρυξης, της 
συγγραφής υ�οχρεώσεων, 
του τιµολογίου µελέτης και 
της τεχνικής �εριγραφής 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 

Β. Περιεχόµενα (υ5ο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 

Στον (υ�ο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 
�εριλαµβάνεται η οικονοµική �ροσφορά του �ροσφέροντα. Η Οικονοµική 
Προσφορά υ�οβάλλεται ηλεκτρονικά ε�ί �οινή α�ορρίψεως στον (υ�ό) 
φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  

Η οικονοµική �ροσφορά, συντάσσεται συµ�ληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα 
�αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το ο�οίο υ�ογράφεται 
ψηφιακά και υ�οβάλλεται α�ό τον �ροσφέροντα. Τα στοιχεία �ου 
�εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
�αραγόµενου ψηφιακά υ�ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου �ρέ�ει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη �ερί�τωση, το σύστηµα �αράγει σχετικό µήνυµα και 
ο �ροσφέρων καλείται να �αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Η 5ροσφερόµενη τιµή 5ρέ5ει να αντιστοιχεί σε ακέραιο 5οσοστό 
έκ5τωσης ε5ί του 5ροϋ5ολογισµού (τιµή χωρίς ΦΠΑ). 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Ηλεκτρονική α5οσφράγιση 5ροσφορών 
 

Η ηλεκτρονική α�οσφράγιση των �ροσφορών γίνεται τέσσερεις (4) 
εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ5οβολής των 
5ροσφορών και ώρα 10:005.µ,  µέσω των αρµόδιων �ιστο�οιηµένων στο 
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σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (µέλη ε�ιτρο�ής διεξαγωγής 
διαγωνισµών εργασιών της ∆/νσης Περ/ντος και Πρασίνου σύµφωνα µε την 
αριθµ. 6/2015 α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής), εφαρµοζόµενων κατά 
τα λοι�ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών.  

Κατά την �ροαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται 
α�οσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υ�ό)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υ�ο)φάκελοι των 
οικονοµικών �ροσφορών α�οσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 
�ιστο�οιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα �ου θα 
γνωστο�οιηθεί σε αυτούς των ο�οίων οι �ροσφορές κρίθηκαν α�οδεκτές, 
µετά την αξιολόγηση των λοι�ών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική α�οσφράγιση των (υ�ο)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική �ρόσβαση στο �εριεχόµενο των 
�ροσφορών �ου α�οσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική 
α�οσφράγιση των (υ�ο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι �ροσφέροντες 
των ο�οίων οι οικονοµικές �ροσφορές α�οσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική �ρόσβαση στο �εριεχόµενο των �ροσφορών �ου 
α�οσφραγίσθηκαν �ροκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών �ου 
�ροσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης 5ροσφορών 
 

 Μετά την ηλεκτρονική α�οσφράγιση των �ροσφορών η Αναθέτουσα 
Αρχή �ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων 
�ιστο�οιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της (µέλη ε�ιτρο�ής διεξαγωγής 
διαγωνισµών εργασιών ), εφαρµοζόµενων κατά τα λοι�ά των κειµένων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών, της 
κατά �ερί�τωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 Συγκεκριµένα µέσα α�ό το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια ε�ιτρο�ή αξιολόγησης του διαγωνισµού, �ου έχει ορισθεί α�ό 
την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, �ιστο�οιηµένοι χρήστες του 
συστήµατος, �ροβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 
�ερί�τωση φακέλων και υ�οφακέλων των �ροσφορών. 
• Η αρµόδια ε�ιτρο�ή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και 
υ�ογράφει τα κατά �ερί�τωση �ρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και 
υ�οφακέλων των �ροσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές α�οφάσεις ε�ί της αξιολόγησης 
των ηλεκτρονικών �ροσφορών 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την α�οδοχή ή την 
α�όρριψη της �ροσφοράς τους. 
• Η ε�ιτρο�ή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι �ιστο�οιηµένοι χρήστες 
α�ό την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού α�ευθύνουν αιτήµατα στους 
συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για �αροχή διευκρινίσεων ε�ί 
υ�οβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς 
�αρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά �ερί�τωση �ροθεσµιών �ου τους 
ορίζονται. 
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 ΑΡΘΡΟ 9ο  Προσφερόµενη τιµή 
 

Η �ροσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Στην τιµή �εριλαµβάνονται οι 
τυχόν κρατήσεις και η δα�άνη για τις ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις της 
�ερίληψης της διακήρυξης. Η τιµή της �ροσφοράς είναι δεσµευτική για τον 
διαγωνιζόµενο  µέχρι και την οριστική �αραλαβή της εργασίας. Α�οκλείεται 
αναθεώρηση της τιµής �ροσφοράς και ο�οιαδή�οτε  αξίωση του αναδόχου 
�έραν  της  τιµής της �ροσφοράς του. Ο ΦΠΑ ε�ί τοις εκατό (%), στον ο�οίο 
υ�άγεται η εργασία σε ο�οιαδή�οτε χρονική στιγµή, βαρύνει το ∆ήµο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  Χρόνος ισχύος 5ροσφορών 
 

              Οι �ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζοµένους εκατόν 
ογδόντα (180) ηµέρες α�ό την ε�όµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, 
καθώς και το χρόνο �ου α�οδέχτηκαν να �αρατείνουν την �ροσφορά τους σε 
�ερί�τωση �ου αυτό ζητηθεί.  

  Προσφορά �ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του �ροβλε�όµενου  α�ό  
τη διακήρυξη, α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη. 
          Η ισχύς της  �ροσφοράς  µ�ορεί  να  �αρατείνεται  εφόσον  ζητηθεί α�ό 
την Υ�ηρεσία, �ριν α�ό τη λήξη της κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστηµα έξι (6) 
µηνών. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 

Η �ροσφορά του υ�οψήφιου αναδόχου �ρέ�ει υ�οχρεωτικά και µε 
5οινή α5οκλεισµού να συνοδεύεται α�ό Εγγυητική Ε�ιστολή Συµµετοχής.  Η 
εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε �οσοστό 2% της �ροεκτιµηµένης αξίας της 

σύµβασης εκτός ΦΠΑ (άρθρο 157, �αρ.1α του Ν.4281/2014).  Για το σύνολο 
του �ροϋ�ολογισµού της �αρούσας �ροκήρυξης, το ύψος της εγγυητικής 
ε�ιστολής είναι 3.228,00€. Οι Εγγυητικές Ε�ιστολές Συµµετοχής εκδίδονται 
α�ό αναγνωρισµένο τρα�εζικό ή �ιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό �ρόσω�ο 
�ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα (Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων). 

Στην εγγυητική  ε�ιστολή  συµµετοχής  �ρέ�ει α�αραίτητα να 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

1. Η ηµεροµηνία έκδοσης 
2. Ο εκδότης 
3. Ο οργανισµός το�ικής αυτοδιοίκησης �ρος τον ο�οίο α�ευθύνεται 

(∆ήµος ∆ράµας) 
4. Ο αριθµός της εγγύησης 
5. Το �οσό �ου καλύ�τει η εγγύηση 
6. Η �λήρης ε�ωνυµία και η διεύθυνση του �ροµηθευτή υ�έρ του 

ο�οίου εκδίδεται η εγγύηση 
7. Η σχετική διακήρυξη και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού 
8. Ότι η εγγύηση �αρέχεται ανέκκλητα και ανε�ιφύλακτα, ο δε 

εκδότης �αραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως 

9. Ότι το �οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ �ου 
διενεργεί το διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία α�ό µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 
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χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α�αίτησης, µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες α�ό την α�λή έγγραφη ειδο�οίηση. 

10. Ότι σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της 
κατά�τωσης υ�όκειται σε �άγιο τέλος χαρτοσήµου 

11. Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η Εγγυητική 
Ε�ιστολή Συµµετοχής 5ρέ5ει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 
ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της 5ροσφοράς 5ου ζητά η 
διακήρυξη (δηλαδή 210 ηµέρες).  

12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υ�οχρεούται να �ροβεί στην 
�αράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα α�ό α�λό έγγραφο της 
υ�ηρεσίας του ΟΤΑ �ου διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό 
αίτηµα �ρέ�ει να γίνει �ριν α�ό την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 

Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την 5ροσήκουσα, κατά τα 
ανωτέρω εγγύηση, α5ορρί5τονται ως α5αράδεκτες και δεν λαµβάνονται 
υ5όψη. 

Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα �ρέ�ει  να  είναι συµ�ληρωµένη 
σύµφωνα µε το υ�όδειγµα της �αρούσας διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο Α5όρριψη 5ροσφορών  
 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού �ου θα δια�ιστωθεί µετά α�ό έλεγχο, θα 
συνε�άγεται την α�όρριψη της �ροσφοράς.  

2. Προσφορά �ου ορίζει µικρότερο α�ό το ζητούµενο χρόνο ισχύος 
α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο Ανακήρυξη αναδόχου - κατακύρωση 
 

1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής 
2. Σε  �ερί�τωση �ου �ερισσότεροι του ενός έχουν �ροσφέρει την ίδια 

χαµηλότερη τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών. 
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται α�ό την Οικονοµική ε�ιτρο�ή. 
4. 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 το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 

5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύµβασης, όπως αυτοί ορίζονται (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014).  Η 

ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει  να  είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε 

το υπόδειγµα της παρούσας διακήρυξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης επιστρέφεται µετά την τελική βεβαίωση καλής εκτέλεσης της 

εργασίας.  

5. Η σύµβαση δεν είναι δυνατόν να τρο�ο�οιηθεί σε σχέση µε τα στοιχεία 
�ου αναφέρονται στη διακήρυξη. 

6. Η σύµβαση συνά�τεται για το �ραγµατικό �οσό της αξίας της υ�ηρεσίας, 
ό�ως �ροκύ�τει α�ό την τιµή της �ροσφοράς του µειοδότη κατά τη 
δηµο�ρασία. 

7. Σε �ερί�τωση �ου ο ανάδοχος δεν �ροσέλθει για την υ�ογραφή της 
σύµβασης µέσα στην καθορισµένη �ροθεσµία ή δεν �ροσκοµίσει την 
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εγγύηση καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκ�τωτος, κατό�ιν α�όφασης του 
δηµοτικού συµβουλίου, υ�οκείµενης σε έλεγχο νοµιµότητας α�ό το 
Γενικό Γραµµατέα της Α�οκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η εγγύηση �ου έχει 
καταβάλει, εκ�ί�τει εις όφελος του εργοδότου ∆ήµου, λόγω ειδικής �ρος 
τούτο �οινής και ε�αναλαµβάνεται ο διαγωνισµός διατηρουµένου του 
δικαιώµατος α�οκαταστάσεως ο�οιασδή�οτε τυχόν ζηµίας του ∆ήµου 
α�ό την ε�ανάληψη αυτή σε βάρος του αρνηθέντος να υ�ογράψει την 
σύµβαση αναδόχου (άρθρο 26, �αρ.1 του Π∆ 28/80). 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  Ενστάσεις 
 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης µ�ορούν να υ�οβληθούν, µέσα στο µισό 
του χρονικού διαστήµατος α�ό τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία υ�οβολής των �ροσφορών, συνυ�ολογιζοµένων των 
ηµεροµηνιών αυτών. Αν �ροκύ�τει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.  

Ενστάσεις  κατά  του διαγωνισµού µ�ορεί να υ�οβληθούν (άρθρο 20, του 
Π∆ 28/80), κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της 
συµµετοχής διαγωνιζόµενου σε αυτόν,  µόνον α�ό διαγωνιζοµένους �ου 
συµµετέχουν στο διαγωνισµό ή α�οκλείστηκαν α�ό αυτόν σε ο�οιοδή�οτε 
στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης των �ροσφορών.  Η υ�οβολή ένστασης δεν 
ε�ιφέρει αναβολή ή διακο�ή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των α�οτελεσµάτων του διαγωνισµού α�ό την ε�ιτρο�ή 
διεξαγωγής, η ο�οία υ�οβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή 
της στην Οικονοµική Ε�ιτρο�ή �ου α�οφαίνεται τελικά. 

Ο οικονοµικός φορέας υ�οβάλλει τις ενστάσεις - �ροσφυγές ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε τα �ροβλε�όµενα α�ό την κείµενη νοµοθεσία και την �ερί�τωση 
β της �αραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, συµ�ληρώνοντας την 
ειδική φόρµα του Συστήµατος και ε�ισυνά�τοντας το σχετικό έγγραφο σε 
µορφή αρχείου τύ�ου. pdf το ο�οίο φέρει ψηφιακή υ�ογραφή.  

Σε �ερί�τωση �ου το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υ�ογραφή ο 
οικονοµικός φορέας το υ�οβάλλει και σε έντυ�η µορφή (�ρωτότυ�ο) εντός 
τριών (3) εργασίµων ηµερών α�ό την ηλεκτρονική υ�οβολή. Σε �ερί�τωση 
α�οστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία α�οστολής λογίζεται η ηµεροµηνία 
�ου φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου.  

Σε κάθε �ερί�τωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η 
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υ�οβολής, εκτός εάν υ�άρχει �ερί�τωση 
διάστασης µεταξύ του κειµένου της ένστασης, ό�ως αυτή έχει υ�οβληθεί 
ηλεκτρονικά, και της ένστασης, ό�ως έχει �ροσκοµισθεί α�ό τον οικονοµικό 
φορέα, ο�ότε ως ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία 
α�οστολής.  

Μετά την υ�οβολή των ενστάσεων/�ροσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή 
�ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων �ιστο�οιηµένων στο 
Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι�ά των κειµένων 
διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των �ροβλε�όµενων 
διαδικασιών. 
Συγκεκριµένα µέσα α�ό το Σύστηµα ιδίως: 
• Πιστο�οιηµένοι χρήστες α�ό το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού 
�ροβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 

ΑΔΑ: 76ΗΥΩ9Μ-ΟΜ0



15 

ενστάσεων/�ροσφυγών. 
• Πιστο�οιηµένοι χρήστες α�ό το φορέα διενέργειας του διαγωνισµού 
συντάσσουν και υ�ογράφουν τα κατά �ερί�τωση �ρακτικά και α�οφάσεις 
αξιολόγησης των ενστάσεων/�ροσφυγών. 
• Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την α�οδοχή ή την 
α�όρριψη της �ροσφυγής/ένστασής τους. (άρθρο 12 �αρ.2 της Υ�. Αν.& Αντ. 
Π1/2390/16.10.2013 - ΦΕΚ 2677/21.10.2013 τεύχος Β’) 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο  Χρόνος και τρό5ος 5ρόσβασης στα έγγραφα 
 

Οι οικονοµικοί φορείς �ου συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  
έχουν �ρόσβαση στα έγγραφα �ου �αράγονται στο Σύστηµα µε τον τρό�ο και 
στο χρόνο �ου ορίζεται α�ό τις κατά �ερί�τωση κείµενες διατάξεις, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοι�ά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, 
των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
�ερί�τωσης β της �αραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

  
ΑΡΘΡΟ 16ο  Τρό5ος 5ληρωµής - κρατήσεις 

 

Η αµοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται και καταβάλλεται τµηµατικά. 
Σε �ερί�τωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ, αυτή βαρύνει τον ∆ήµο.  

Η �ληρωµή θα γίνεται ανάλογα µε την �ρόοδο των εργασιών µετά την 
�ιστο�οίηση της έντεχνης και �λήρους εκτέλεσης της �αρεχόµενης υ�ηρεσίας. 

Σηµειώνεται ότι σε �ερί�τωση �ου έχει καταλογιστεί �οινική ρήτρα εις 
βάρος του αναδόχου εξαιτίας συµβατικής �αράλειψης, αυτή θα αφαιρείται 
α�ό το �οσό της οικείας �ιστο�οίησης και η διαφορά θα α�οτελεί το τελικό 
�ιστο�οιούµενο �ρος �ληρωµή �οσό. 

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

Οι �ληρωµές θα γίνονται µετά α�ό την έκδοση του σχετικού εντάλµατος 
�ληρωµής. Η �ληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνοµα του δικαιούχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο Εµ5ιστευτικότητα αναδόχου 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση 
αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υ�οχρέωση να τηρήσει εµ�ιστευτικές και 
να µη γνωστο�οιήσει σε ο�οιοδή�οτε τρίτο, ο�οιαδή�οτε έγγραφα ή 
�ληροφορίες �ου θα �εριέλθουν σε γνώση του κατά την εκ�λήρωση των 
συµβατικών υ�οχρεώσεων του. Ε�ίσης θα αναλάβει την υ�οχρέωση να µην 
γνωστο�οιήσει ο�οιοδή�οτε έγγραφο ή �ληροφορία �ου σχετίζεται µε το έργο 
�ου θα εκτελέσει χωρίς την �ροηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
 

ΑΡΘΡΟ 18ο Εφαρµοστέο δίκαιο – ∆ιαιτησία 
 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα �ροσ�αθούν να ρυθµίζουν 
φιλικά κάθε διαφορά, �ου τυχόν θα �ροκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά 
την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης �ου θα υ�ογραφεί.  
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Ε�ί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται α�ό τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριµένα τα δικαστήρια της ∆ράµας.  
    
ΑΡΘΡΟ 19ο  ∆ηµοσίευση 
 

Η Αναθέτουσα αρχή θα µεριµνήσει για τα ακόλουθα: 

• τη δηµοσίευση της �ερίληψη της διακήρυξης στις 
�ροβλε�όµενες εφηµερίδες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του 
Π∆ 28/80 και τις διατάξεις του Ν. 3548/2007.   

• την ανάρτηση της �ερίληψης της διακήρυξης σε εµφανές µέρος του 
∆ήµου. (�αρ. 5, άρθρο 15, του Π∆ 28/80, άρθρο 284 �αρ.2 Ν.3463/06) 

• την α�οστολή �ερίληψης της διακήρυξης στο Εθνικό Τυ�ογραφείο 
για δηµοσίευση στο τεύχος ∆ηµοσίευσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 8 �αρ.6βΝ.2741/99) (Ελ. Συν. Τµ 
VI Α�όφαση 29/2012) (Ελ. Συν. Κλιµ. Ζ �ράξη 62/2012,100/2012) 

• την α�οστολή της �ερίληψης της διακήρυξης στο οικείο Ε�ιµελητήριο 
(Τεχνικό Ε�αγγελµατικό) 

• την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, τη δηµοσίευση στη ∆ιαύγεια, 

την καταχώρηση  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.) και στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (�αρ. 3, άρθρο 4 του ν. 

3548/2007 ό�ως �ροστέθηκε µε το άρθρο 46 του Ν.3801/09).  
 

  
 
 

 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τρά�εζας............................................................................... 

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

 Ηµεροµηνία Έκδοσης..........  

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

Προς : ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ  

  
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την �αρούσα 

ε�ιστολή ανέκκλητα και ανε�ιφύλακτα, �αραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, για  �οσό των τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ 
ευρώ και µηδέν λε�τών  (3.228,00) υ�έρ  

            O Συντάξας 
 

            Αλµ�άντης Σάββας 
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τ……………………………………………………………………………,∆/νση.........
.................................................................. για τη συµµετοχή τ..  στον 
διενεργούµενο διαγωνισµό της.................................. για την εργασία 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»,   σύµφωνα µε την υ�΄ αριθµ. ....   
..../..../..2015 �ερίληψη διακήρυξης. 

Η �αρούσα εγγύηση καλύ�τει µόνο τις υ�οχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. �ου 
α�ορρέουν α�ό τη συµµετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον 
χρόνο ισχύος της. 

Το �αρα�άνω �οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµιά α�ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α�αίτησης µέσα σε τρεις (3) το �ολύ εργάσιµες 
ηµέρες α�ό την α�λή έγγραφη ειδο�οίησή σας. 

Α�οδεχόµαστε να �αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α�ό α�λό 
έγγραφο της Υ�ηρεσίας σας, µε την �ροϋ�όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα 
µας υ�οβληθεί �ριν α�ό την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της κατά�τωσης υ�όκειται 
σε �άγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η �αρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υ�εύθυνα ότι το �οσό των εγγυητικών µας ε�ιστολών �ου έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυ�ολογίζοντας και το �οσό της �αρούσας, 
δεν υ�ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων �ου έχει καθορισθεί α�ό το Υ�ουργείο 
Οικονοµικών για την Τρά�εζά µας. 

 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τρά�εζας............................................................................... 

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

 Ηµεροµηνία  Έκδοσης.......... 

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

Προς: ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ 
………….. € 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την �αρούσα 
ε�ιστολή ανέκκλητα και ανε�ιφύλακτα, �αραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως του �οσού των 
……………………………………………………………………………….. 
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(………….) ευρώ, υ�έρ τ………………………………………………………., 
∆/νση………………………για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης �ου 
αφορά την εργασία « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» 
  

Η �αρούσα εγγύηση καλύ�τει µόνο τις υ�οχρεώσεις τ.. εν λόγω  �ου 
α�ορρέουν α�ό την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

Το �αρα�άνω �οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµιά α�ό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α�αίτησης µέσα σε τρεις (3) το �ολύ εργάσιµες 
ηµέρες, α�ό την α�λή έγγραφη ειδο�οίησή σας. 

Σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της κατά�τωσης υ�όκειται 
σε �άγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η �αρούσα ισχύει µέχρι και την ε�ιστροφή της σε µας. 

Βεβαιούται υ�εύθυνα ότι το �οσό των εγγυητικών µας ε�ιστολών �ου έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυ�ολογίζοντας και το �οσό της �αρούσας, 
δεν υ�ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων �ου έχει καθορισθεί α�ό το Υ�ουργείο 
Οικονοµικών για την Τρά�εζά µας. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ 

ΠΑΡΚΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1: ∆ιατάξεις 

Η εκτέλεση της εργασίας διέ�εται α�ό τις διατάξεις: 

1. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και �ροµηθειών των ΟΤΑ» 
2. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την �αρ. 
1 και την �αρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, ό�ως αναδιατυ�ώθηκε µε την 
µε την �αρ.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 Α�οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης. 
4.  του άρθρου 55 �αρ.1 του Ν. 2238/94 
5. Τις διατάξεις του Π∆ 60/2007 
 

Άρθρο 2: Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 
1. ∆ιακήρυξη δηµο�ρασίας 
2. Προϋ�ολογισµός και τιµολόγιο  
3. Συγγραφή υ�οχρεώσεων 
4. Τεχνική έκθεση - �εριγραφή 
 

ΑΔΑ: 76ΗΥΩ9Μ-ΟΜ0



19 

Άρθρο 3: Εργασία 

Η �αρούσα συγγραφή υ�οχρεώσεων αφορά την εργασία «Συντήρηση  
κή�ων �άρκων» στην �όλη της  ∆ράµας και στις δηµοτικές και το�ικές 
κοινότητες του ∆ήµου για διάστηµα α5ό την ηµεροµηνία υ5ογραφής της 
σύµβασης και µέχρι τις 31-12-2015. Αναλυτικότερα �ροβλέ�ονται εργασίες 
ό�ως διαµόρφωση θάµνων σε µ�ορντούρα µε χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι 
µ�ορντούρας, κούρεµα µε χλοοκο�τική µηχανή, κλάδεµα θάµνων, ανανέωση 
– διαµόρφωση κόµης, λί�ανση, ανανέωση κόµης ή κο�ή µεγάλων δένδρων και 
κο�ή βλάστησης σε �εζοδρόµια, νεκροταφεία και κοινόχρηστους χώρους, στις 
�οσότητες �ου ορίζονται α�ό την µελέτη της εργασίας. 

Η �ροϋ�ολογισθείσα δα�άνη είναι 198.499,86  ΕΥΡΩ συµ5εριλαµβανοµένου 
του  Φ.Π.Α. 

Άρθρο 4: Εγγυήσεις 

Ο ανάδοχος στον ο�οίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού 
υ�οχρεούται να καταθέσει κατά την υ�ογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της ο5οίας καθορίζεται σε 5οσοστό 5% ε5ί της αξίας της 
σύµβασης χωρίς να υ5ολογίζεται ο ΦΠΑ. Κατατίθεται υ�ό µορφή 
γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής 
ε�ιστολής αναγνωρισµένης Τρα�έζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών 
και Εργολη�τών ∆ηµοσίων Έργων.  

Άρθρο 5: Τό5ος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος �αροχής της εργασίας είναι οι διάφοροι χώροι �ρασίνου (κή�οι, 
�άρκα, νησίδες κ.α) του ∆ήµου ∆ράµας �λην του ∆ηµοτικού Κή�ου, του 
Πάρκου της Αγίας Βαρβάρας , των νησίδων της οδού Εθνικής Αµύνης  και των 
�αρτεριών της Πλατείας Ελευθερίας. Στην �ερί�τωση µόνο �ου  θα 
εκτελεστούν εργασίες κλαδέµατος και κο�ής ε�ικίνδυνων δένδρων στους 
�αρα�άνω χώρους συµ�εριλαµβάνονται και  ο ∆ηµοτικός Κή�ος, το Πάρκο 
της Αγίας Βαρβάρας και η Πλατεία Ελευθερίας . 
   Το χρονικό διάστηµα �αροχής των υ�ηρεσιών είναι α�ό την ηµεροµηνία 
υ�ογραφής της σύµβασης και µέχρι τις 31-12-2015. Οι διάφορες εργασίες  θα 
�αρέχονται α�ό τον ανάδοχο ανάλογα µε την ε�οχή και σύµφωνα µε την 
τεχνική �εριγραφή της µελέτης.  

Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών  

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται α�ό την αρµόδια 
ε�ιτρο�ή του άρθρου  63 �αρ 3 του Π∆ 28/80.  

Άρθρο 7: Τρό5ος Πληρωµής 

Η �ληρωµή θα γίνεται ανάλογα µε την �ρόοδο των εργασιών µετά την 
�ιστο�οίηση της έντεχνης και �λήρους εκτέλεσης της �αρεχόµενης υ�ηρεσίας. 

Σηµειώνεται ότι σε �ερί�τωση �ου έχει καταλογιστεί �οινική ρήτρα εις 
βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας συµβατικής �αράλειψης, αυτή θα αφαιρείται 
α�ό το �οσό της οικείας �ιστο�οίησης και η διαφορά θα α�οτελεί το τελικά 
�ιστο�οιούµενο �ρος �ληρωµή �οσό. 
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Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συµφωνητικού, αντίγραφα, κηρύκεια, 
έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης κλ�., καθώς και οι κάθε φύσεως νόµιµες 
κρατήσεις και εισφορές, φόροι κλ�. 

Οι �ληρωµές θα γίνονται µετά α�ό την έκδοση του σχετικού εντάλµατος 
�ληρωµής. Η �ληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνοµα του δικαιούχου. 

Στο χρηµατικό ένταλµα θα ε�ισυνά�τονται τα δικαιολογητικά �ου 
α�αιτούνται  κατά το νόµο.  

 

Άρθρο 8: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υ�όκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις �ου ορίζονται και 
ισχύουν, εκτός του ΦΠΑ, ο ο�οίος βαρύνει το ∆ήµο. 

Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόµενων Υ5ηρεσιών  

Η �οιότητα των �αρεχόµενων υ�ηρεσιών θα �ρέ�ει να βρίσκεται µέσα στα 
όρια �ου θέτει η σχετική νοµοθεσία για ανάλογους χώρους.   

Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

Α�αγορεύεται η εκχώρηση α�ό τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή του όλου 
του αντικειµένου της συµβάσεως, χωρίς α�όφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου. Η α�όφαση αυτή �αρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον ο�οίο γίνεται 
η εκχώρηση έχει τα �ροσόντα �ου εγγυώνται, κατά την κρίση του συµβουλίου, 
την καλή εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνεται α�ό το Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας.  

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    …./…../2015 
Συντάχθηκε …../…../2015 Ο �ροϊστάµενος της ∆/νσης 

Ο συντάξας Περ/ντος & Πρασίνου 

  

Αλµ�άντης Σάββας Λαζαρίδης  Λάζαρος 
Τεχνολόγος Γεω�όνος Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ 

ΠΑΡΚΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 161.382,00€ (χωρίς 
το ΦΠΑ) 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                      CPV: 77313000-7 (υ5ηρεσίες 
συντήρησης 5άρκων) 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με την �αρούσα µελέτη �ροβλέ�εται η συντήρηση των κή�ων, �άρκων  
και εν γένει των χώρων �ρασίνου, τόσο στην �όλη της ∆ράµας όσο και στις 
∆ηµοτικές και Το�ικές Κοινότητες �λην του ∆ηµοτικού Κή�ου, του Πάρκου 
της Αγίας Βαρβάρας , των νησίδων της οδού Εθνικής Αµύνης  και των 
�αρτεριών της �λατείας Ελευθερίας, τη συντήρηση  των ο�οίων έχει το 
συνεργείο �ρασίνου του ∆ήµου, εκτός της εργασίας κλαδέµατος και κο�ής 
ε�ικίνδυνων δένδρων  �ου εκτελείται σε όλους τους χώρους �ρασίνου ακόµη 
και σε αυτούς �ου εξαιρούνται, ήτοι στο ∆ηµοτικό Κή�ο, στο Πάρκο της Αγίας 
Βαρβάρας και στην Πλατεία Ελευθερίας. 

ΑΔΑ: 76ΗΥΩ9Μ-ΟΜ0



21 

  Το συνολικό κόστος της �αρα�άνω εργασίας, βάσει του 
�ροϋ�ολογισµού, ανέρχεται στο �οσό των 161.382,00€ (198.499,86 € µε ΦΠΑ 
23%) και θα βαρύνει �ιστώσεις του Κ.Α. 35.6262.04 
  Αναλυτικά οι εργασίες �ου �ρόκειται να γίνουν σε χώρους �ρασίνου 
του ∆ήµου ∆ράµας  (οι �οσότητες �ροκύ�τουν α�ό τον �ίνακα αναλυτικών 
ε�ιµετρήσεων �ου ακολουθεί), για συνολικό χρονικό διάστηµα α�ό την 
υ�ογραφή της σύµβασης και µέχρι τις 31-12-2015, είναι οι �αρακάτω: 
 

1. ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µ5ορντούρα µε χειροκίνητο µηχανικό 
ψαλίδι µ5ορντούρας. 

     Θα διαµορφωθούν θάµνοι σε µ�ορντούρα µε τον κατάλληλο εξο�λισµό 
κατά τους µήνες Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο - Οκτώβριο συνολικού µήκους 215 
m δηλαδή 215 * 4 = 860 m συνολικά. 
 

2. Κούρεµα µε χλοοκο5τική µηχανή 
     Θα κουρευτεί έκταση 105 �ερί�ου στρεµµάτων χλοοτά�ητα, δεκατρείς 
φορές κατά τη διάρκεια της εργασίας, δηλαδή 105 * 13=1365 στρέµµατα. 
 

3. Κλάδεµα θάµνων, ανανέωση – διαµόρφωση κόµης ύψους έως 1.70 m. 
     Θα κλαδευτούν θάµνοι ύψους έως 1.70 m την κατάλληλη ε�οχή του έτους, 
µία (1) φορά µε τον α�αραίτητο εξο�λισµό συνολικά  685 τεµάχια �ερί�ου. 
 

4. Κλάδεµα θάµνων, ανανέωση κόµης 5αλαιών ανα5τυγµένων θάµνων, 
ύψους 5άνω α5ό 1.70 m. 

     Θα κλαδευτούν θάµνοι ύψους �άνω α�ό 1.70 m την κατάλληλη ε�οχή του 
έτους, µία (1) φορά µε τον α�αραίτητο εξο�λισµό συνολικά  210 τεµάχια 
�ερί�ου. 
 

5. Λί5ανση χλοοτά5ητα, χειρωνακτική. 
     Θα γίνεται λί�ανση χλοοτά�ητα κατά την διάρκεια θερινής �εριόδου µε 
λί�ανση βασικό µε ιχνοστοιχεία και κατά την διάρκεια φθινο�ωρινής 
�εριόδου µε φωσφορούχο λί�ασµα εκτάσεως 70 στρεµµάτων δηλαδή 70 * 2 = 
140 στρέµµατα. 
 

6. ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων µέχρι 4 m. 
     Η �ερι�οίηση της κόµης των δένδρων ( �ερί�ου 300 τεµάχια) θα γίνει µία 
(1) φορά κατά την διάρκεια της φθινο�ωρινής �εριόδου. 
 

7. Ανανέωση κόµης ή κο5ή δένδρων ύψους α5ό 4 µέχρι 8 m. 
     Η ανανέωση της κόµης των �αρα�άνω δένδρων θα γίνει µία (1) φορά κατά 
την φθινο�ωρινή �ερίοδο µε τον κατάλληλο εξο�λισµό τεµάχια �ερί�ου 130. 
 

8. ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους  α5ό 4 µέχρι 8 m. 
     Η �ερι�οίηση της κόµης των �αρα�άνω δένδρων θα γίνει µία (1) φορά 
κατά την διάρκεια της φθινο�ωρινής �εριόδου ( �ερί�ου τεµάχια 250). 
 

9. Ανανέωση κόµης ή κο5ή µεγάλων δένδρων ύψους 12-16m, σε 
5λατείες, 5άρκα κλ5. 

     Οι �αρα�άνω εργασίες αφορούν κυρίως δένδρα �ου βρίσκονται σε �λατείες 
ή �άρκα και κρίνονται ε�ικίνδυνα (ξερά κλαδιά) ή �ρέ�ει να κλαδευτούν 
τµήµατα του δένδρου λόγω ασθενειών ή άλλων �αραγόντων (θεοµηνίες) ή 
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ακόµα και η ολική κο�ή τους, αφού �ρώτα κριθούν ε�ικίνδυνα α�ό τις 
αρµόδιες υ�ηρεσίες. Οι εργασίες αυτές θα �ρέ�ει να γίνουν µε τη χρήση 
α�αραίτητου εξο�λισµού και το κατάλληλο �ροσω�ικό (Υλοτόµος – 
εξειδικευµένους εργάτες) και την λήψη των α�αραίτητων µέτρων ασφαλείας 
(80 τεµάχια). 
 

10. Ανανέωση κόµης ή κο5ή µεγάλων δένδρων ύψους 12-16m, σε 
νησίδες, ερείσµατα κλ5. 

     Οι �αρα�άνω εργασίες αφορούν κυρίως δένδρα �ου βρίσκονται σε νησίδες 
ή  ερείσµατα και κρίνονται ε�ικίνδυνα (ξερά κλαδιά) ή �ρέ�ει να κλαδευτούν 
τµήµατα του δένδρου λόγω ασθενειών ή άλλων �αραγόντων (θεοµηνίες) ή 
ακόµα και η ολική κο�ή τους αφού �ρώτα κριθούν ε�ικίνδυνα α�ό τις 
αρµόδιες υ�ηρεσίες. Οι εργασίες αυτές θα �ρέ�ει να γίνουν µε τη χρήση 
α�αραίτητου εξο�λισµού και το κατάλληλο �ροσω�ικό (Υλοτόµος – 
εξειδικευµένους εργάτες) και την λήψη των α�αραίτητων µέτρων ασφαλείας 
(�ερί�ου 20 τεµάχια). 
 

11. Ανανέωση κόµης ή κο5ή µεγάλων δένδρων ύψους 16-20m, σε 
5λατείες, 5άρκα κλ5. 

          Οι �αρα�άνω εργασίες αφορούν κυρίως δένδρα �ου βρίσκονται σε 
�λατείες ή �άρκα και κρίνονται ε�ικίνδυνα (ξερά κλαδιά) ή �ρέ�ει να 
κλαδευτούν τµήµατα του δένδρου λόγω ασθενειών ή άλλων �αραγόντων 
(θεοµηνίες) ή ακόµα και η ολική κο�ή τους αφού �ρώτα κριθούν ε�ικίνδυνα 
α�ό τις αρµόδιες υ�ηρεσίες. Οι εργασίες αυτές θα �ρέ�ει να γίνουν µε τη 
χρήση α�αραίτητου εξο�λισµού και το κατάλληλο �ροσω�ικό (Υλοτόµος – 
εξειδικευµένους εργάτες) και την λήψη των α�αραίτητων µέτρων ασφαλείας 
(�ερί�ου 45 τεµάχια). 
 

12. Ανανέωση κόµης ή κο5ή µεγάλων δένδρων ύψους 5άνω α5ό 20m, σε 
5λατείες, 5άρκα κλ5. 

               Οι �αρα�άνω εργασίες αφορούν κυρίως δένδρα �ου βρίσκονται σε 
�λατείες ή �άρκα και κρίνονται ε�ικίνδυνα (ξερά κλαδιά) ή �ρέ�ει να 
κλαδευτούν τµήµατα του δένδρου λόγω ασθενειών ή άλλων �αραγόντων 
(θεοµηνίες) ή ακόµα και η ολική κο�ή τους αφού �ρώτα κριθούν ε�ικίνδυνα 
α�ό τις αρµόδιες υ�ηρεσίες. Οι εργασίες αυτές θα �ρέ�ει να γίνουν µε τη 
χρήση α�αραίτητου εξο�λισµού και το κατάλληλο �ροσω�ικό (Υλοτόµος – 
εξειδικευµένους εργάτες) και την λήψη των α�αραίτητων µέτρων ασφαλείας 
(�ερί�ου 15 τεµάχια). 
 

13. Καθαρισµός χώρου φυτών 
     Θα καθαρισθούν �ερί�ου 50 στρέµµατα εκτάσεων ( διάδροµοι �άρκων, 
χώροι φυτών, θάµνων, ακάλυ�τος εν γένει εκτάσεις) δύο (2) φορές  κατά τη 
διάρκεια των µηνών Νοέµβριο - ∆εκέµβριο, δηλαδή 50 * 2 =100  στρέµµατα. 
 

14. Κο5ή βλάστησης σε 5εζοδρόµια, νεκροταφεία και κοινόχρηστους 
χώρους. 

     Η παραπάνω εργασία θα γίνεται σε πεζοδρόµια, νεκροταφεία και κοινόχρηστους 
χώρους όλου του ∆ήµου ∆ράµας µε µηχανικά µέσα συνολικής έκτασης 80 

στρέµµατα. Η εργασία αυτή θα γίνεται τρεις (3) φορές το έτος, τους µήνες Μάιο, 

Ιούνιο και Σεπτέµβριο ή όταν αυτή απαιτηθεί.  
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Συνολικά δηλαδή 80 * 3 = 240 στρέµµατα. 
 

Ε�ισηµαίνουµε ότι ο ανάδοχος θα �ρέ�ει να λάβει σοβαρά υ�όψιν του 
το �λήθος των εργασιών �ου �εριγράφονται �αρα�άνω , διότι �ολλές φορές 
αυτές συµ�ί�τουν κατά τη διάρκεια της ηµέρας , λόγω της φύσεως του 
αντικειµένου και για το λόγο αυτό �ρέ�ει να έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον 
τρία (3) εξειδικευµένα συνεργεία.  
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    …./…../2015 
Συντάχθηκε …../…../2015 Ο �ροϊστάµενος της ∆/νσης 

Ο συντάξας Περ/ντος & Πρασίνου 

  

Αλµ�άντης Σάββας Λαζαρίδης  Λάζαρος 
Τεχνολόγος Γεω�όνος Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ 

ΠΑΡΚΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΨΑΛΙ∆Ι 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
Σ 

ΠΑΡΚΟ Ο∆ΟΥ ΟΡΤΑΚΙΟΥ m 115,00 4 460,00 

ΠΑΡΚΟ ∆ΕΡΜΕΤΖΗ m 50,00 4 200,00 
∆ΡΑΜΑ 

ΝΗΣΙ∆Α ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ m 50,00 4 200,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ

: 215,00 
  

860,0
0 

2. ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝH 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
Σ 

ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ            στρ 3,75 13 48,75 

ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (2ο) ΤΡΙΓΩΝΟ στρ 0,55 13 7,15 

ΠΑΡΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ  στρ 0,76 13 9,88 

ΠΑΡΚΟ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ   στρ 2,50 13 32,50 

ΠΑΡΚΟ ΡΟ∆ΟΥ  στρ 4,30 13 55,90 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. 
ΣΤΡΑΤΟΥ στρ 0,65 13 8,45 

ΠΑΡΚΑ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ στρ 1,70 13 22,10 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΘΜΟΥ στρ 0,57 13 7,41 

∆ΡΑΜΑ 

ΠΑΡΚΟ   ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ στρ 0,30 13 3,90 
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ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο 519 στρ 0,40 13 5,20 

ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΙΤΑ στρ 0,12 13 1,56 

ΠΑΡΚΟ Ο∆ΟΥ ΟΡΤΑΚΙΟΥ  στρ 1,45 13 18,85 

ΠΑΡΚΟ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ στρ 1,00 13 13,00 

ΠΑΡΚΟ ΕΝΩΣΗΣ  στρ 1,07 13 13,91 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ στρ 2,20 13 28,60 

ΠΑΡΚΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ στρ 0,10 13 1,30 

ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ στρ 1,50 13 19,50 

ΠΑΡΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στρ 3,20 13 41,60 

ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ στρ 0,87 13 11,31 

ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ στρ 0,30 13 3,90 

ΠΑΡΚΟ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ στρ 1,75 13 22,75 

ΠΑΡΚΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ στρ 0,20 13 2,60 

ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ στρ 0,24 13 3,12 

ΠΑΡΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ στρ 0,53 13 6,89 

ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ στρ 0,26 13 3,38 

ΠΑΡΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΑΓ. ΣΑΒΒΑ στρ 2,00 13 26,00 

ΠΑΡΚΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ στρ 0,35 13 4,55 

ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ (Η∆ΩΝΑ) στρ 0,50 13 6,50 

ΠΑΡΚΟ ∆ΕΡΜΕΤΖΗ στρ 0,12 13 1,56 

ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ   στρ 0,80 13 10,40 

ΠΑΡΚΟ ΝΑΞΟΥ στρ 0,60 13 7,80 

ΠΑΡΚΟ ΙΛΙΣΣΟΥ στρ 0,55 13 7,15 

ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ στρ 0,50 13 6,50 

ΠΑΡΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ στρ 1,00 13 13,00 

ΠΑΡΚΟ ΑΜΑΣΕΙΑΣ στρ 0,60 13 7,80 

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ στρ 8,00 13 104,00 

ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ στρ 4,00 13 52,00 

ΠΑΡΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ 
Ω∆ΕΙΟ  στρ 0,60 13 7,80 

ΠΑΡΚΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ στρ 1,50 13 19,50 

ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  στρ 2,00 13 26,00 

ΠΑΡΚΟ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  στρ 1,50 13 19,50 

ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
∆ΡΑΜΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  στρ 0,90 13 11,70 

ΝΕΑ ΑΜΙΣΟΣ 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΛΟΥ 
ΑΓΡΟΥ στρ 2,10 13 27,30 

ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  στρ 2,20 13 28,60 
ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ 

ΠΑΡΚΟ 2ΗΣ ΠΑΡΟ∆ΟΥ ΘΑΣΟΥ στρ 1,00 13 13,00 

ΠΑΡΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ στρ 2,50 13 32,50 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ     ΕΙΣΟ∆Ο  στρ 3,00 13 39,00 ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ 

ΠΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ στρ 0,50 13 6,50 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ   στρ 1,84 13 23,92 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ  στρ 0,93 13 12,09 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΠΡΟΣ 
ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙ στρ 1,10 13 14,30 

ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ στρ 0,24 13 3,12 

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ 

ΠΑΡΚΟ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ στρ 0,72 13 9,36 
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ στρ 0,60 13 7,80 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

ΝΗΣΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΑΠΟ 
ΚΑΛΟ ΑΓΡΟ στρ 0,10 13 1,30 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ στρ 0,70 13 9,10 
ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙ 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  στρ 0,30 13 3,90 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ  στρ 2,00 13 26,00 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ στρ 0,65 13 8,45 ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ 

ΠΑΡΚΟ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ στρ 0,35 13 4,55 

ΠΑΡΚΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ στρ 3,00 13 39,00 ΧΩΡΙΣΤΗ 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο  στρ 2,00 13 26,00 

ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ στρ 2,08 13 27,04 
ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ 

ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στρ 0,30 13 3,90 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΑΠΟ 
∆ΡΑΜΑ στρ 3,50 13 45,50 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ  στρ 1,00 13 13,00 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 
ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ στρ 0,80 13 10,40 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ στρ 1,10 13 14,30 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΑΠΟ 
ΚΑΛΟ ΑΓΡΟ στρ 3,50 13 45,50 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΑΠΟ 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ στρ 2,50 13 32,50 

ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ 

ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ στρ 0,50 13 6,50 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΑΠΟ 
∆ΡΑΜΑ στρ 5,00 13 65,00 ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ 

ΠΑΡΚΟ ΠΡΟΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ στρ 0,80 13 10,40 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ στρ 1,50 13 19,50 
ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΑ 

ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ στρ 0,80 13 10,40 

 
ΣΥΝΟΛΟ

: 105,00   
1365,

00 
3. ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΘΑΜΝΩΝ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΥΨΟΥΣ ΩΣ 1,70m 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
Σ 

ΠΑΡΚΟ Ο∆ΟΥ ΟΡΤΑΚΙΟΥ τεµ 40,00 1 40,00 

ΠΑΡΚΟ ∆ΕΡΜΕΤΖΗ τεµ 10,00 1 10,00 

ΝΗΣΙ∆Α ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ τεµ 50,00 1 50,00 

ΝΗΣΙ∆Α ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ τεµ 100,00 1 100,00 

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ  τεµ 360,00 1 360,00 

∆ΡΑΜΑ 

ΠΑΡΚΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ τεµ 75,00 1 75,00 

  
ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΑΠΟ 
∆ΡΑΜΑ τεµ 50,00 1 50,00 

 ΣΥΝΟΛΑ: 685,00   
685,0

0 
 4. ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΘΑΜΝΩΝ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΚΟΜΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΘΑΜΝΩΝ, 
ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,70m 
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∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
Σ 

ΠΑΡΚΟ Ο∆ΟΥ ΟΡΤΑΚΙΟΥ τεµ 20,00 1 20,00 

ΠΑΡΚΟ ∆ΕΡΜΕΤΖΗ τεµ 5,00 1 5,00 

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ τεµ 120,00 1 120,00 

ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  τεµ 15,00 1 15,00 

∆ΡΑΜΑ 

ΠΑΡΚΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ τεµ 10,00 1 10,00 

ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ 
ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΑΠΟ 
∆ΡΑΜΑ τεµ 40,00 1 40,00 

 ΣΥΝΟΛΑ: 210,00   
210,0

0 
 5. ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
Σ 

ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ            στρ 3,75 2 7,50 

ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (2ο) ΤΡΙΓΩΝΟ  στρ 0,55 2 1,10 

ΠΑΡΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ  στρ 0,76 2 1,52 

ΠΑΡΚΟ ΡΟ∆ΟΥ  στρ 4,3 2 8,60 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. 
ΣΤΡΑΤΟΥ στρ 0,65 2 1,30 

ΠΑΡΚΑ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ στρ 1,7 2 3,40 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΘΜΟΥ στρ 0,57 2 1,14 

ΠΑΡΚΟ   ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ στρ 0,3 2 0,60 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο 519 στρ 0,4 2 0,80 

ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΙΤΑ στρ 0,12 2 0,24 

ΠΑΡΚΟ Ο∆ΟΥ ΟΡΤΑΚΙΟΥ  στρ 1,45 2 2,90 

ΠΑΡΚΟ ΕΝΩΣΗΣ  στρ 1,07 2 2,14 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ στρ 2,2 2 4,40 

ΠΑΡΚΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ στρ 0,1 2 0,20 

ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ στρ 1,5 2 3,00 

ΠΑΡΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ στρ 2 2 4,00 

ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ (Η∆ΩΝΑ) στρ 0,5 2 1,00 

ΠΑΡΚΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ στρ 1,5 2 3,00 

ΠΑΡΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στρ 3,2 2 6,40 

ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ στρ 0,87 2 1,74 

ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ στρ 0,3 2 0,60 

ΠΑΡΚΟ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ στρ 1,75 2 3,50 

ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ στρ 0,24 2 0,48 

ΠΑΡΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ στρ 0,53 2 1,06 

ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ στρ 0,26 2 0,52 

ΠΑΡΚΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ στρ 0,35 2 0,70 

ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ   στρ 0,8 2 1,60 

ΠΑΡΚΟ ΝΑΞΟΥ στρ 0,6 2 1,20 

ΠΑΡΚΟ ΙΛΙΣΣΟΥ στρ 0,55 2 1,10 

∆ΡΑΜΑ 

ΠΑΡΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ στρ 1 2 2,00 
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ΠΑΡΚΟ ΑΜΑΣΕΙΑΣ στρ 0,6 2 1,20 

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΧΕΙΜΜΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ στρ 8 2 16,00 

ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ στρ 4 2 8,00 

ΠΑΡΚΟ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ στρ 1 2 2,00 

ΠΑΡΚΟ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ στρ 2,5 2 5,00 

ΝΕΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  στρ 2,00 2 4,00 

ΠΑΡΚΟ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  στρ 1,50 2 3,00 

ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
∆ΡΑΜΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  στρ 0,90 2 1,80 

ΝΕΑ ΑΜΙΣΟΣ 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΛΟΥ 
ΑΓΡΟΥ στρ 2,10 2 4,20 

ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ  στρ 2,20 2 4,40 
ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ 

ΠΑΡΚΟ 2ΗΣ ΠΑΡΟ∆ΟΥ ΘΑΣΟΥ στρ 1,00 2 2,00 

ΠΑΡΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ στρ 2,50 2 5,00 
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ     ΕΙΣΟ∆Ο  στρ 3,00 2 6,00 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ   στρ 1,84 2 3,68 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ  στρ 0,93 2 1,86 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΠΡΟΣ 
ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙ στρ 1,1 2 2,20 

ΠΑΛΑΙΑ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  στρ 0,24 2 0,48 

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ 

ΠΑΡΚΟ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ στρ 0,72 2 1,44 

  ΣΥΝΟΛΑ: 70,00   
140,0

0 
6. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 4m. 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
Σ 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ  Ο∆ΟΥΣ 
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ Τεµ. 45,00 1 45,00 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΣΤΡΑΤΟΥ Τεµ. 70,00 1 70,00 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ Τεµ. 165,00 1 165,00 

∆ΡΑΜΑ 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Τεµ. 20,00 1 20,00 

  ΣΥΝΟΛΑ: 300,00   
300,0

0 
7. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η΄ ΚΟΠΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 4m. -  8m. 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
Σ 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ  Ο∆ΟΥΣ 
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ Τεµ 10 1 10,00 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΣΤΡΑΤΟΥ Τεµ 10 1 10,00 

∆ΡΑΜΑ 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ Τεµ 110 1 110,00 

  ΣΥΝΟΛΑ: 130,00   
130,0

0 
8. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ  ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 4m. -  8m.  
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∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
Σ 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ  Ο∆ΟΥΣ 
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ Τεµ 40 1 40,00 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΣΤΡΑΤΟΥ Τεµ 55 1 55,00 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ Τεµ 80 1 80,00 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τεµ 25 1 25,00 

∆ΡΑΜΑ 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ Τεµ 50 1 50,00 

  ΣΥΝΟΛΑ: 250,00   
250,0

0 
9. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η΄ ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 12m. -  16m., ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ 
ΠΑΡΚΑ Κ.Τ.Λ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
Σ 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τεµ 10,00 1 10,00 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τεµ 10,00 1 10,00 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ Τεµ 10,00 1 10,00 

∆ΕΝ∆ΡΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Τεµ 20,00 1 20,00 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Τεµ 10,00 1 10,00 

∆ΡΑΜΑ 

∆ΕΝ∆ΡΑ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τεµ 10,00 1 10,00 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ 
ΠΟΤΑΜΙ Τεµ 10,00 1 10,00 

  ΣΥΝΟΛΑ: 80,00   80,00 
10. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η΄ ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 12m. - 16m.  ΣΕ ΝΗΣΙ∆ΕΣ, 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ Κ.Τ.Λ  

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
Σ 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙ∆ΩΝ ΤΗΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ  Τεµ 5,00 1 5,00 

∆ΡΑΜΑ 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ Τεµ 15,00 1 15,00 

  ΣΥΝΟΛΑ: 20,00   20,00 
11. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η΄ ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 16m. -  20m., ΣΕ 
ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ Κ.Τ.Λ 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
Σ 

∆ΡΑΜΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τεµ 5,00 1 5,00 
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∆ΕΝ∆ΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τεµ 5,00 1 5,00 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ Τεµ 10,00 1 10,00 

∆ΕΝ∆ΡΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Τεµ 15,00 1 15,00 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Τεµ 10,00 1 10,00 

  ΣΥΝΟΛΑ: 45,00   45,00 
12. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η΄ ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20m. ΣΕ 
ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ Κ.Τ.Λ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
Σ 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ  Τεµ 5,00 1 5,00 

∆ΕΝ∆ΡΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ Τεµ 5,00 1 5,00 

∆ΡΑΜΑ 

∆ΕΝ∆ΡΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Τεµ 5,00 1 5,00 

  ΣΥΝΟΛΑ: 15,00   15,00 
13. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ  

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
Σ 

ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ            στρ 3,75 2 7,50 

ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ (2) ΤΡΙΓΩΝΟ στρ 0,55 2 1,10 

ΠΑΡΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ  στρ 0,76 2 1,52 

ΠΑΡΚΟ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ   στρ 2,50 2 5,00 

ΠΑΡΚΟ ΡΟ∆ΟΥ  στρ 4,30 2 8,60 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. 
ΣΤΡΑΤΟΥ στρ 0,65 2 1,30 

ΠΑΡΚΑ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ στρ 1,70 2 3,40 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΘΜΟΥ στρ 0,57 2 1,14 

ΠΑΡΚΟ   ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ στρ 0,30 2 0,60 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο 519 στρ 0,40 2 0,80 

ΠΑΡΚΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ στρ 0,70 2 1,40 

ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΙΤΑ στρ 0,12 2 0,24 

ΠΑΡΚΟ Ο∆ΟΥ ΟΡΤΑΚΙΟΥ  στρ 1,45 2 2,90 

ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ στρ 2,00 2 4,00 

ΠΑΡΚΟ ΕΝΩΣΗΣ  στρ 1,07 2 2,14 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ στρ 2,20 2 4,40 

ΠΑΡΚΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ στρ 0,10 2 0,20 

ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ στρ 1,50 2 3,00 

ΠΑΡΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στρ 3,20 2 6,40 

ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ στρ 0,87 2 1,74 

ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ στρ 0,30 2 0,60 

ΠΑΡΚΟ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ στρ 1,75 2 3,50 

ΠΑΡΚΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ στρ 0,20 2 0,40 

ΠΑΡΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ στρ 0,24 2 0,48 

ΠΑΡΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ στρ 0,53 2 1,06 

∆ΡΑΜΑ 

ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ στρ 0,26 2 0,52 
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ΠΑΡΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ στρ 2,00 2 4,00 

ΠΑΡΚΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ στρ 0,35 2 0,70 

ΠΑΡΚΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ (Η∆ΩΝΑ) στρ 0,50 2 1,00 

ΠΑΡΚΟ ∆ΕΡΜΕΤΖΗ στρ 0,11 2 0,22 

ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ   στρ 0,80 2 1,60 

ΠΑΡΚΟ ΝΑΞΟΥ στρ 0,60 2 1,20 

ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ στρ 0,50 2 1,00 

ΠΑΡΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ στρ 1,00 2 2,00 

ΠΑΡΚΟ ΑΜΑΣΕΙΑΣ στρ 0,60 2 1,20 

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ στρ 8,00 2 16,00 

ΠΑΡΚΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ στρ 1,50 2 3,00 

ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ ΠΑΡΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ στρ 2,07 2 4,14 

  
ΣΥΝΟΛΑ: 50,00   

100,0
0 

14. ΚΟΠΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
Σ 

ΠΡΩΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ στρ 3,00 3 9,00 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΛΑΤΕΙΑ στρ 3,00 3 9,00 

ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ στρ 2,00 3 6,00 

ΝΗΣΙ∆Α ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ στρ 1,00 3 3,00 

ΑΛΑΝΑ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ στρ 5,00 3 15,00 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ στρ 0,46 3 1,38 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ Μ. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ στρ 0,12 3 0,36 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ Ο∆ΟΥ ΚΛΑ∆ΕΩΝ στρ 0,12 3 0,36 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ στρ 0,50 3 1,50 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ στρ 3,00 3 9,00 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ στρ 3,00 3 9,00 

ΝΗΣΙ∆ΕΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ στρ 3,00 3 9,00 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ στρ 4,00 3 12,00 

Ο∆ΟΣ ΚΑΠΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ στρ 3,00 3 9,00 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑ στρ 2,00 3 6,00 

1Ο ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ στρ 5,00 3 15,00 

2Ο ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ στρ 2,80 3 8,40 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ στρ 9,00 3 27,00 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΑΝΘΕΩΝ στρ 4,00 3 12,00 

∆ΡΑΜΑ 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΑΠΑ∆ΩΝ στρ 3,00 3 9,00 

ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΝΕΑΣ 
ΑΜΙΣΟΥ στρ 3,00 3 9,00 

ΝΕΑ ΑΜΙΣΟΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ Ν. 
ΑΜΙΣΣΟΥ στρ 2,00 3 6,00 
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ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΡΛΑ στρ 6,00 3 18,00 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΩΝ στρ 7,00 3 21,00 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ στρ 5,00 3 15,00 

  

ΣΥΝΟΛΑ: 80,00   
240,0

0 
                                                      
                                                                                                                            

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    …./…../2015 
Συντάχθηκε …../…../2015 Ο �ροϊστάµενος της ∆/νσης 

Ο συντάξας Περ/ντος & Πρασίνου 

  

Αλµ�άντης Σάββας Λαζαρίδης  Λάζαρος 
Τεχνολόγος Γεω�όνος Αρχιτέκτων Μηχανικός 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ 

ΠΑΡΚΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

∆α�άνη (Ευρώ) 
Α/Α Είδος Εργασιών 

Κωδικός 
Άρθρου 

A.T. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότη
τα 

Τιµή 
Μονάδα
ς (Ευρώ) 

Μερική 
∆α�άνη 

Ολική 
∆α�άνη 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1 

∆ιαµόρφωση 
θάµνων σε 
µ�ορντούρα µε 
χειροκίνητο 
µηχανικό ψαλίδι 
µ�ορντούρας 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.6.2 

1 m 860,00 0,50 430,00 

2 

Κούρεµα 
χλοοτά�ητα µε 
βενζινοκίνητη 
χλοοκο�τική 
µηχανή 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.8.1 

2 στρ 1365,00 55,00 75.075,00 

3 

Κλάδεµα θάµνων,  
ανανέωση - 
διαµόρφωση κόµης 
�αλαιών 
ανα�τυγµένων 
θάµνων ύψους έως 
1,70 m 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.5.1 

3 τεµ 685,00 1,20 822,00 

4 Κλάδεµα θάµνων,  
ανανέωση κόµης 
�αλαιών 
ανα�τυγµένων 
θάµνων, ύψους 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.5.2 

4 τεµ 210,00 5,50 1.155,00 
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�άνω α�ό 1,70 m 

5 

 
Λί�ανση 
χλοοτά�ητα, 
χειρονακτική 
 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ03.4 

5 στρ 140,00 22,50 3.150,00 

6 
∆ιαµόρφωση κόµης 
δένδρων ύψους 
µέχρι  4 m 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.1.1 

6 τεµ 300,00 17,50 5.250,00 

7 

Ανανέωση κόµης ή 
κο�ή δένδρων 
ύψους α�ό 4 µέχρι 
8 m 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.2.1 

7 τεµ 130,00 50,00 6.500,00 

8 
∆ιαµόρφωση κόµης 
δένδρων ύψους 
α�ό 4 µέχρι 8 m 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.2.2 

8 τεµ 250,00 40,00 10.000,00 

9 

Ανανέωση κόµης ή 
κο�ή µεγάλων 
δένδρων ύψους 12 - 
16 m, σε �λατείες, 
�άρκα κλ� 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.3 

9 τεµ 80,00 200,00 16.000,00 

10 

Ανανέωση κόµης ή 
κο�ή µεγάλων 
δένδρων ύψους 12 - 
16 m σε νησίδες, 
ερείσµατα κλ�. 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.4 

10 τεµ 20,00 280,00 5.600,00 

11 

Ανανέωση κόµης ή 
κο�ή µεγάλων 
δένδρων ύψους 16 - 
20 m, σε �λατείες, 
�άρκα κλ� 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.5 

11 τεµ 45,00 300,00 13.500,00 

12 

Ανανέωση κόµης ή 
κο�ή µεγάλων 
δένδρων ύψους 
�άνω α�ό 20 m, σε 
�λατείες, �άρκα 
κλ� 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.7 

12 τεµ 15,00 500,00 7.500,00 

13 
Καθαρισµός χώρου 
φυτών 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ08.1.1 

18 στρ 100,00 20,00 2.000,00 

14 

Κο�ή βλάστησης σε 
�εζοδρόµια, 
νεκροταφεία και 
κοινόχρηστους 
χώρους 

ΝΑΠΡΣ 
ΣΤΟ4.1.2
Σ 

20 στρ 240,00 60,00 14.400,00  

ΣΥΝΟΛΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 161.382,00 € 161.382,00 € 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 161.382,00 € 

ΦΠΑ 23%:  37.117,86  € 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 198.499,86 € 

     
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    …./…../2015 

Συντάχθηκε …../…../2015 Ο �ροϊστάµενος της ∆/νσης 
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Ο συντάξας Περ/ντος & Πρασίνου 

  

Αλµ�άντης Σάββας Λαζαρίδης  Λάζαρος 
Τεχνολόγος Γεω�όνος Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ 

ΠΑΡΚΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

  1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  
  Αντικείµενο του �αρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών 
µονάδος των εργασιών, �ου είναι α�αραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση 
του Έργου, ό�ως �ροδιαγράφεται στα λοι�ά Τεύχη ∆ηµο�ράτησης �ου 
ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 
  

  1.1  Οι τιµές µονάδας του �αρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε 
µονάδες �λήρως �εραιωµένων εργασιών, ό�ως �εριγράφονται αναλυτικά 
�αρακάτω, οι ο�οίες θα εκτελεστούν στην �εριοχή του Έργου. Οι τιµές 
µονάδος �εριλαµβάνουν όλες τις δα�άνες �ου αναφέρονται στην �εριγραφή 
των εργασιών, καθώς και όσες α�αιτούνται για την �λήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοι�ά Τεύχη ∆ηµο�ράτησης. 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µ�ορεί να θεµελιωθεί, ως �ρος το είδος και 
την α�όδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του 
εργατοτεχνικού �ροσω�ικού και την δυνατότητα χρησιµο�οίησης ή µη 
µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του �αρόντος. 
 Σύµφωνα µε τα �αρα�άνω, στις τιµές µονάδος του �αρόντος Τιµολογίου, 
ενδεικτικά και όχι �εριοριστικά �εριλαµβάνονται  τα κάτωθι: 
     1.1.1    Κάθε είδους ε�ιβάρυνση των ενσωµατωµένων υλικών α�ό 
φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλ� �λην του 
Φ.Π.Α.  Ο Ανάδοχος δεν α�αλλάσσεται α�ό τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους µεταφορικών του µέσων. 
     1.1.2 Οι δα�άνες �ροµηθείας των �άσης φύσεως, ενσωµατωµένων και 
µη, κύριων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, α�οθήκευσης, φύλαξης, ε�εξεργασίας τους (αν α�αιτείται) και 
�ροσέγγισής  τους,  µε τις α�αιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των 
µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις α�αιτούµενες �λάγιες 
µεταφορές, εκτός των ειδικών �ερι�τώσεων, �ου η µεταφορά �ληρώνεται 
ιδιαιτέρως µε  αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 
 Οµοίως οι δα�άνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την 
σταλία µεταφορικών µέσων) των �λεοναζόντων ή / και ακατάλληλων 
�ροϊόντων εκσκαφών και λοι�ών υλικών, σε κατάλληλους χώρους α�όρριψης, 
λαµβανοµένων υ�όψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοι�ούς όρους δηµο�ράτησης. 
 1.1.3 Οι δα�άνες µισθών, ηµεροµισθίων, υ�ερωριών, υ�ερεργασιών, 
ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους 
ηµεδα�ούς ή/και αλλοδα�ούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλ�.), δώρων 
εορτών, ε�ιδοµάτων �ου καθορίζονται α�ό τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές 
Συµβάσεις Εργασίας (αδείας,  οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρέσιµων αργιών κλ�), νυκτερινής α�ασχόλησης (�λην των έργων �ου η 
εκτέλεσή τους �ροβλέ�εται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται 
ιδιαιτέρως) κλ�, του �άσης φύσεως �ροσω�ικού (ε�ιστηµονικού, 
εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υ�αλλήλων εργοταξιακών γραφείων, 
οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων 
κλ�.) ηµεδα�ού ή αλλοδα�ού �ου α�ασχολείται για την κατασκευή του έργου, 
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ε�ί τό�ου ή ο�ουδή�οτε αλλού. 
 1.1.4 Οι δα�άνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (µε ενοικίαση ή 
αγορά), διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοι�ών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, 
τηλεφωνικής σύνδεσης και α�οχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων,  
καθώς και λοι�ών α�αιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµο�ράτησης. 
 1.1.5 Οι δα�άνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
και ευκολιών, α�οµάκρυνσής τους µετά την �εραίωση του έργου, καθώς και  οι 
δα�άνες α�οκατάστασης των χώρων κατά τρό�ο α�οδεκτό α�ό την Υ�ηρεσία 
και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 
 1.1.6 Οι κάθε είδους δα�άνες για την εγκατάσταση, εξο�λισµό και 
λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν �ροβλέ�εται, 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 
Υ�ηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµο�ράτησης. 
 1.1.7 Οι δα�άνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων �αραγωγής 
�ροκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον �ροβλέ�ονται α�ό τους όρους 
δηµο�ράτησης, συγκροτηµάτων �αραγωγής θραυστών υλικών 
(σ�αστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλ�, στον εργοταξιακό 
χώρο ή εκτός αυτού. 
 Στις δα�άνες αυτές �εριλαµβάνονται: η εξασφάλιση του α�αιτουµένου 
χώρου, η κατασκευή των υ�οδοµών, κτιριακών και λοι�ών έργων των 
µονάδων, η εγκατάσταση του α�αιτουµένου κατά �ερί�τωση εξο�λισµού, οι 
λειτουργικές δα�άνες �άσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των 
�ρώτων υλών στην µονάδα και των �αραγοµένων �ροϊόντων µέχρι τις θέσεις 
ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η α�οσυναρµολόγηση των 
εγκαταστάσεων µετά το �έρας των εργασιών, η καθαίρεση των υ�οδοµών τους 
(βάσεις, τοιχία κλ�  κατασκευές α�ό σκυρόδεµα ή ο�οιοδή�οτε άλλο 
υλικό)  και α�οκατάστασης του χώρου σε βαθµό α�οδεκτό α�ό την Υ�ηρεσία 
και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
  Οι ως άνω όροι για την α�οξήλωση των µονάδων και α�οκατάσταση 
των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες �ερι�τώσεις: 
 (α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο �ου έχει 
�αραχωρηθεί α�ό το ∆ηµόσιο 
 (β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους �ου έχει εξασφαλίσει 
ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί �ροσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για 
τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 
 1.1.8. Τα �άσης φύσεως ασφάλιστρα για το �ροσω�ικό του Έργου, τις 
µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 
καθώς και τις λοι�ές ασφαλιστικές καλύψεις ό�ως καθορίζονται στην Ειδική 
Συγγραφή Υ�οχρεώσεων του Έργου. 
 1.1.9. Οι ε�ιβαρύνσεις α�ό την εκτέλεση των εργασιών υ�ό 
ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των α�αιτουµένων 
�ροστατευτικών µέτρων, οι δα�άνες των µέτρων �ροστασίας των όµορων 
κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της �ρόληψης ατυχηµάτων 
εργαζοµένων ή τρίτων, της α�οφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα �ράγµατα 
τρίτων, της α�οφυγής ρύ�ανσης ρεµάτων, �οταµών, ακτών  κλ�, καθώς και οι 
δα�άνες των µέτρων �ροστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της ε�οχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κλ�) και µέχρι την οριστική �αραλαβή τους. 
 1.1.10 Οι δα�άνες γι’ εξαγωγής των ελέγχων �οιότητος και οι δα�άνες 
κατασκευής των �άσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ �ου �ροβλέ�ονται 
στην Τ.Σ.Υ. και τους λοι�ούς όρους δηµο�ράτησης  (µετρήσεις, εργαστηριακοί 
έλεγχοι και  δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλ�.) 
 1.1.11 Οι δα�άνες διάθεσης, �ροσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και 
βοηθητικού µηχανικού εξο�λισµού και µέσων (�.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) 
�ου α�αιτούνται για την κατασκευή του έργου στο �λαίσιο του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος, στις ο�οίες �εριλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά 
ε�ί τό�ου, η συναρµολόγηση (όταν α�αιτείται), η α�οθήκευση, η φύλαξη, η 
ασφάλιση, οι α�οδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, 
τα λι�αντικά και λοι�ά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι ε�ισκευές, οι 
µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για ο�οιαδή�οτε αιτία, οι 
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�άσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (�ου δεν οφείλονται σε υ�αιτιότητα 
του Κυρίου του Έργου), η α�οσυναρµολόγησή τους (εάν α�αιτείται) και η 
α�οµάκρυνσή τους α�ό το Έργο. 
 Περιλαµβάνονται ε�ίσης οι �άσης φύσεως δα�άνες του εφεδρικού 
εξο�λισµού �ου διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώ�ιση βλαβών ή για 
ο�οιαδή�οτε άλλη αιτία. 
 1.1.12 Οι δα�άνες �ροµηθείας ή �αραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν �ροσωρινών α�οθέσεων και 
ε�αναφορτώσεων  αδρανών υλικών �ροέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλ�. 
�λην των �ερι�τώσεων �ου στα οικεία άρθρα του �αρόντος Τιµολογίου 
αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά �ληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα �ου 
ε�ισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]). 
 Περιλαµβάνονται οι δα�άνες �λύσεως, ανάµιξης ή εµ�λουτισµού των 
υλικών, ώστε να αντα�οκρίνονται στις �ροβλε�όµενες α�ό την Μελέτη του 
Έργου �ροδιαγραφές, λαµβανοµένων υ�όψη των σχετικών �εριβαλλοντικών 
όρων και των λοι�ών όρων δηµο�ράτησης. 
 1.1.13 Οι ε�ιβαρύνσεις α�ό καθυστερήσεις, µειωµένη α�όδοση και 
µετακινήσεις µηχανηµάτων και �ροσω�ικού �ου οφείλονται: 
 (α) σε εµ�όδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά 
ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλ�.), 
 (β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών α�αλλοτρίωσης τµηµάτων του 
χώρου εκτέλεσης των εργασιών  (υ�ό την �ροϋ�όθεση ότι �αρέχεται η 
δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών), 
 (γ) στις τυχόν ιδιαίτερες α�αιτήσεις αντιµετώ�ισης των εµ�οδίων α�ό 
τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑ∆ κλ�.), 
 (δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εµ�οδίων, 
 (ε) στην διενέργεια των α�αιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  
(το�ογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοι�ές 
υ�οχρεώσεις του Αναδόχου �ου �ροβλέ�ονται στα τεύχη δηµο�ράτησης, είτε 
τα ως άνω α�οζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανοιγµένα στο �οσοστό Γ.Ε.& 
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του �αρόντος Τιµολογίου 
 (στ)στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας �εζών και  
οχηµάτων, 
 (ζ)σε �ροσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη 
�εριοχή του έργου για ο�οιαδή�οτε αιτία (�.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης 
οδικού δικτύου και υ�οδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων 
κλ�.). 
 1.1.14 Οι δα�άνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση 
�εζών και  οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, ό�ως ενδεικτικά: 
 (1) Οι δα�άνες �ροσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων �λάτους έως 3,0 m,  
για την α�οκατάσταση της κυκλοφορίας �εζών και οχηµάτων, όταν τούτο 
κρίνεται α�αραίτητο α�ό την Υ�ηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές 
 (2) Οι δα�άνες λήψης �ροστατευτικών µέτρων για την α�ρόσκο�τη και 
ασφαλή κυκλοφορία �εζών και οχηµάτων στην �ερίµετρο των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, ό�ου α�αιτείται, ήτοι για την �ερίφραξη  των 
ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του 
κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου 
(�λην εκείνης �ου �ροκύ�τει α�ό µελέτη σήµανσης και τιµολογείται 
ιδιαιτέρως), την �ροσωρινή διευθέτηση και α�οκατάσταση της κυκλοφορίας 
κλ�. καθώς και οι δα�άνες για την α�οµάκρυνση των �αρα�άνω �ροσωρινών 
κατασκευών και σήµανσης µετά την �εραίωση των εργασιών και την �λήρη 
α�οκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 
 1.1.15 Οι δα�άνες των το�ογραφικών εργασιών (α�οτυ�ώσεων,  
�ασσαλώσεων, ανα�ασσαλώσεων, �ύκνωσης τριγωνοµετρικού και 
�ολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών 
κλ�) �ου α�αιτούνται για την χάραξη των ε�ιµέρους στοιχείων του έργου, 
εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δα�άνες σύνταξης µελετών εφαρµογής 
(όταν α�αιτείται για την �ροσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο 
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λε�τοµερειών, οι δα�άνες ανίχνευσης 
και εντο�ισµού εµ�οδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκ�όνησης 
µελετών αντιµετώ�ισης αυτών (λ.χ. υ�άρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας 
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υ�ογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύµφωνα µε 
τα καθοριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµο�ράτησης του 
έργου, καθώς οι δα�άνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου 
(ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 
του Έργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και �αραγωγής του αριθµού 
αντιτύ�ων αυτών �ου �ροβλέ�ονται στα τεύχη δηµο�ράτησης. 
 1.1.16 Οι δα�άνες α�οτύ�ωσης τεχνικών έργων και λοι�ών 
εγκαταστάσεων �ου α�αντώνται στο χώρο του έργου, οι δα�άνες ε�αλήθευσης 
των στοιχείων εδάφους µε το�ογραφικές µεθόδους καθώς και οι δα�άνες 
λήψης ε�ιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντι�αράσταση µε εκ�ρόσω�ο της 
Υ�ηρεσίας και σύνταξης των �άσης φύσεως ε�ιµετρητικών σχεδίων, �ινάκων 
και υ�ολογισµών  �ου θα υ�οβληθούν στην Υ�ηρεσία �ρος έλεγχο. 
 1.1.17 Η δα�άνη σύνταξης των ανα�τυγµάτων και �ινάκων ο�λισµού 
σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν �εριλαµβάνονται στη µελέτη), �ου θα �ρέ�ει 
να υ�οβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υ�ηρεσία. 
 1.1.18 Οι δα�άνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα 
στοιχεία  των εντο�ιζόµενων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
 1.1.19 Οι δα�άνες των κάθε είδους αντλήσεων (�λην των αντλήσεων κατά 
την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης �οταµών ή στην �ερί�τωση �ου δεν 
υ�άρχει α�οδέκτης υδάτων) καθώς και διευθετήσεων για την αντιµετώ�ιση 
των ε�ιφανειακών, υ�ογείων και �ηγαίων νερών ώστε να �ροστατεύονται 
τόσο τα κατασκευαζόµενα όσο και τα υ�άρχοντα έργα και το �εριβάλλον 
γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµο�ράτησης.  
 1.1.20 Οι δα�άνες διατήρησης, κατά την �ερίοδο εκτέλεσης των εργασιών, 
του χώρου του έργου καθαρού και α�αλλαγµένου α�ό ξένα �ρος το έργο 
αντικείµενα, �ροϊόντα εκσκαφών κλ�. Καθώς και οι δα�άνες για την  
α�όδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου α�ό 
ο�οιεσδή�οτε κατασκευές και εµ�όδια και ό�ως στους εγκεκριµένους 
�εριβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
 1.1.21 Οι δα�άνες �ου α�ορρέουν α�ό δικαιώµατα κατοχυρωµένων 
µεθόδων και ευρεσιτεχνιών �ου εφαρµόζονται κατά ο�οιονδή�οτε τρό�ο για 
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 1.1.22 Οι δα�άνες διαµόρφωσης �ροσβάσεων, �ροσ�ελάσεων και 
δα�έδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου και γενικά κάθε 
βοηθητικής κατασκευής �ου θα α�αιτηθεί σε ο�οιοδή�οτε στάδιο των 
εργασιών, καθώς και οι δα�άνες α�οξήλωσης των �ροσωρινών κατασκευών 
και �εριβαλλοντικής α�οκατάστασης των χώρων (�ροσβάσεων, 
�ροσ�ελάσεων, δα�έδων εργασίας κ.λ.�.) εκτός εάν υ�άρχει έγγραφη α�οδοχή 
της Υ�ηρεσίας για την διατήρησή τους. 
 1.1.23 Οι δα�άνες για την �ροστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας 
των δικτύων Ο.Κ.Ω. �ου διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή ε�ηρεάζονται 
το�ικά α�ό τις εκτελούµενες εργασίες. Την α�οκλειστική ευθύνη για την 
�ρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και 
�οινικά και µέχρι �εραίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 
 1.1.24 Οι δα�άνες �ρόληψης και α�οκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς 
καθώς και οι α�οζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά ε�ί 
υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση 
βαρέως εξο�λισµού του Αναδόχου (�.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης 
χωρητικότητας, ερ�υστριοφόρων µηχανηµάτων κλ�) �ου οφείλονται σε 
αµέλεια, α�ρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υ�οδείξεων της 
Υ�ηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υ�αιτιότητα του 
Αναδόχου. 
 1.1.25.  Οι δα�άνες διάθεσης γραφείων και λοι�ών ευκολιών  στην 
Ε�ιβλέ�ουσα Υ�ηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους 
λοι�ούς όρους δηµο�ράτησης. 
 1.1.26 Οι �άσης φύσεως δα�άνες για τις εργοταξιακές οδούς �ου 
α�αιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξο�λισµού και υλικών  κατασκευής 
του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης α�ό ιδιωτική  
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υ�αρχουσών, σήµανση, συντήρηση, 
�εριβαλλοντική α�οκατάσταση µετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
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κατασκευής του Έργου), καθώς και οι δα�άνες  εξασφάλισης των αναγκαίων 
χώρων α�όθεσης των �λεοναζόντων ή ακαταλλήλων �ροϊόντων εκσκαφών 
(καταβολή τιµήµατος �ρος ιδιοκτήτες, αν α�αιτείται, εξασφάλιση σχετικών 
αδειών, κατασκευή οδών �ροσ�έλασης ή ε�έκταση ή βελτίωση υ�αρχουσών 
και τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την �εραίωση των εργασιών), 
σύµφωνα µε τους �εριβαλλοντικούς όρους και τους όρους δηµο�ράτησης. 
 1.1.27 Οι δα�άνες των �ροεργασιών στις �αλιές ή νέες ε�ιφάνειες 
οδοστρωµάτων για την εφαρµογή ασφαλτικών 
ε�ιστρώσεων ε�' αυτών, ό�ως �.χ. σκού�ισµα, καθαρισµός, δηµιουργία ο�ών 
αγκύρωσης (�ικούνισµα), καθώς και οι δα�άνες µεταφοράς και α�όθεσης των 
�ροϊόντων �ου �αράγονται ως α�οτέλεσµα των �αρα�άνω εργασιών. 
 1.1.28 Οι δα�άνες διάνοιξης τοµών ή ο�ών στα τοιχώµατα υφισταµένων 
αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.�., µε ο�οιαδή�οτε µέσα, για τη 
σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν �ροβλέ�εται ιδιαίτερη 
�ληρωµή �ρος τούτο στα τεύχη δηµο�ράτησης. 
 1.1.29 Οι δα�άνες των ειδικών µελετών, �ου �ροβλέ�εται στα τεύχη 
δηµο�ράτησης να εκ�ονηθούν α�ό τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, 
ό�ως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες 
ευστάθειας �ρανών, µελέτες ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλ�. 
 1.1.30 Οι δα�άνες έκδοσης των α�αιτουµένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών 
α�ό τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Ε�ιχειρήσεις, την Πολεοδοµία και τους 
Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν �ροβλέ�εται 
ιδιαίτερη �ληρωµή �ρος τούτο στα τεύχη δηµο�ράτησης. 
 1.1.31 Οι δα�άνες λήψης µέτρων για την �ροστασία του �εριβάλλοντος, 
α�ό την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο µέχρι και την �αραλαβή του 
Έργου, ό�ως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες, στους �εριβαλλοντικούς 
όρους, και ενδεικτικά και όχι �εριοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ., εκτός αν 
�ροβλέ�εται ιδιαίτερη �ληρωµή �ρος τούτο στα τεύχη δηµο�ράτησης. 
  

 1.1.32. Οι δα�άνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του 
συµφωνητικού  και γενικά όλες οι υ�όλοι�ες ειδικές δα�άνες �ου βαρύνουν 
τον Ανάδοχο, ό�ως αυτές αναφέρονται στους υ�όλοι�ους όρους 
δηµο�ράτησης του Έργου. 
 1.1.33. Οι δα�άνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και 
α�ρόσκο�της λειτουργίας των υ�αρχόντων στην �εριοχή του Έργου δικτύων 
(δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, α�οχέτευσης και α�οστράγγισης, τάφροι, 
διώρυγες, υδατορέµατα κλ�), τα ο�οία ε�ηρεάζονται α�ό την εκτέλεση των 
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
 (1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανε�αρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε 
δυσµενή µεταχείριση, 
 (2) θα ε�ιβαρυνθεί υ�έρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 
Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να α�οτρέψει την είσοδο φερτών υλών α�ό 
τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
 
 1.1.34. Οι δα�άνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του 
�αραλαβή. 
   

 1.2.  Οι τιµές µονάδας του �αρόντος Τιµολογίου �ροσαυξάνονται κατά το 
�οσοστό  Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
      Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο ο�οίο �εριλαµβάνονται τα �άσης 
φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υ�οχρεώσεις αυτού, ό�ως δα�άνες διοίκησης και 
ε�ίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, 
τόκων κεφαλαίων κίνησης, �ροµηθειών εγγυητικών ε�ιστολών, διοικητικών 
εξόδων, εξόδων λειτουργίας γραφείων κ.λ.�. και γενικά τα ε�ισφαλή έξοδα 
�άσης φύσεως καθώς και το �ροσδοκώµενο κέρδος α�ό την εκτέλεση των 
εργασιών. 
     Το ως άνω �οσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό 
(18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του �ροϋ�ολογισµού των εργασιών, ό�ως 
αυτός �ροκύ�τει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
  
 1.3.    Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) ε�ί των λογαριασµών του 
Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
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 1.4.  Εάν �ροκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών �ου �αρουσιάζουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι �αρεµφερών �ρος αυτές εργασιών �ου 
�εριλαµβάνονται στο �αρόν Τιµολόγιο, α�οδεκτά σύµφωνα µε τους όρους 
δηµο�ράτησης, ή εργασιών �ου ε�ιµετρούνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές 
είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του �αρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή 
των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο �αράδειγµα: 
      ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί α�οχέτευσης όµβριων και 
ακαθάρτων α�ό σκυρόδεµα, PVC, GRP κλ� 
 Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµο�οιούµενου σωλήνα διαφορετική 
α�ό τις αναφερόµενες στα υ�οάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του �αρόντος 
Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και 
µέθοδο �ροστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµο�οιούµενου 
σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο �αρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής 
διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 
 

  DN / DM 
 

  ό�ου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµο�οιούµενου σωλήνα 
 DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα �ου �εριλαµβάνεται στο 
�αρόν Τιµολόγιο. 
 
  Αν δεν υ�άρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµο�οιείται η 
αµέσως µεγαλύτερη υ�άρχουσα διάµετρος. 
 Παρεµφερής �ρακτική µ�ορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες �ερι�τώσεις 
άρθρων του �αρόντος Τιµολογίου 
 

Α/Α :1 
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.6.2 ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µ5ορντούρα µε 
χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι µ5ορντούρας  

∆ιαµόρφωση θάµνων σε µ�ορντούρα, σύµφωνα µε την  φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας �εριλαµβάνεται η 
δα�άνη του α�αιτουµένου εργατοτεχνικού �ροσω�ικού, µηχανηµάτων, 
εξο�λισµού και εργαλείων, καθώς και η δα�άνη α�οµάκρυνσης των 
�ροϊόντων κο�ής και α�όρριψής τους, σε ο�οιαδή�οτε α�όσταση, σε θέσεις 
�ου ε�ιτρέ�ουν οι αρµόδιες Αρχές. 
     Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)   
     ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,50 € 
                 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α/Α:2 
 
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.1 Κούρεµα χλοοτά5ητα µε βενζινοκίνητη 

χλοοκο5τική µηχανή  
Κούρεµα χλοοτά�ητα στο κατάλληλο ύψος, µε χλοοκο�τική µηχανή 

συµ�εριλαµβανοµένης και της α�οµάκρυνσης α�ό το έργο σε ε�ιτρε�όµενο 
χώρο των �ροϊόντων �ου �ροκύ�τουν α�ό 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 
5αλαιών ανα5τυγµένων 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 
�εριλαµβάνεται η δα�άνη του α�αιτουµένου εργατοτεχνικού �ροσω�ικού, 
µηχανηµάτων και εργαλείων, η ε�άλειψη των τοµών καθώς και η δα�άνη 
α�οµάκρυνσης των �ροϊόντων κο�ής και α�όρριψής τους σε ο�οιαδή�οτε 
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α�όσταση σε θέσεις �ου ε�ιτρέ�ουν 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 5αλαιών 
ανα5τυγµένων θάµνων, ύψους 5άνω α5ό 1,70 m 
 Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε 
την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας 
�εριλαµβάνεται η δα�άνη του α�αιτουµένου εργατοτεχνικού �ροσω�ικού, 
µηχανηµάτων και εργαλείων, η ε�άλειψη των τοµών καθώς και η δα�άνη 
α�οµάκρυνσης των �ροϊόντων κο�ής και α�όρριψής τους σε ο�οιαδή�οτε 
α�όσταση σε θέσεις �ου ε�ιτρέ�ουν οι αρµόδιες Αρχές. 

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

Α/Α:5 
 
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4 Λί5ανση χλοοτά5ητα, χειρονακτική  

Λί�ανση χλοοτά�ητα χειρωνακτική, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιµή µονάδας �εριλαµβάνεται η 
�ροµήθεια και  µεταφορά του λι�άσµατος ε�ί τό�ου του έργου και η 
οµοιόµορφη διασ�ορά του στην ε�ιφάνεια του χλοοτά�ητα µε τα χέρια. 
 Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)  
 ΕΥΡΩ(Αριθµητικά) : 22,50 €  
                    (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 
�εριλαµβάνεται η δα�άνη του εργατοτεχνικού �ροσω�ικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων �ου α�αιτούνται  καθώς και η δα�άνη 
α�οµάκρυνσης των �ροϊόντων κο�ής και  α�όρριψής τους σε ο�οιαδή�οτε 
α�όσταση σε θέσεις �ου ε�ιτρέ�εται. 
 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 κο5ή δένδρων ύψους α5ό 4 
µέχρι 8 m 
    

Ανανέωση κόµης (σκελετοκλάδεµα) ή κο�ή δέντρου ύψους α�ό 4 µέχρι 
8 m σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή 
µονάδας �εριλαµβάνεται η δα�άνη του α�αιτουµένου εργατοτεχνικού 
�ροσω�ικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η ε�άλειψη των τοµών καθώς και η 
δα�άνη α�οµάκρυνσης των �ροϊόντων κο�ής και α�όρριψής τους σε 
ο�οιαδή�οτε α�όσταση σε θέσεις �ου ε�ιτρέ�εται. 
        Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 ΕΥΡΩ(Αριθµητικά) : 50,00 €  
                    (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
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Α/Α :8  
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους α5ό 4 µέχρι 8 
m 
 ∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους α�ό 4 µέχρι 8 m σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και  την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας 
�εριλαµβάνεται η δα�άνη του α�αιτουµένου εργατοτεχνικού �ροσω�ικού, 
µηχανηµάτων και εργαλείων, καθώς και η δα�άνη α�οµάκρυνσης των 
�ροϊόντων κο�ής και α�όρριψής τους σε ο�οιαδή�οτε α�όσταση σε θέσεις �ου 
ε�ιτρέ�εται. 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 ΕΥΡΩ(Αριθµητικά) : 40,00 €  
                    (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 
Α/Α :9  
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.3 Ανανέωση κόµης ή κο5ή µεγάλων δένδρων ύψους 
12 - 16 m, σε  5λατείες, 5άρκα κλ5 

Κλάδεµα ή κο�ή µεγάλων δέντρων σε �λατείες, �άρκα και ανοιχτούς 
χώρους ή σε νησίδες, ερείσµατα και �αρά�λευρους χώρους οδών σύµφωνα µε 
την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας 
�εριλαµβάνεται η δα�άνη του α�αιτουµένου εργατοτεχνικού �ροσω�ικού, 
µηχανηµάτων και εργαλείων, η ε�άλειψη των τοµών καθώς και η δα�άνη 
α�οµάκρυνσης των �ροϊόντων κο�ής και α�όρριψής τους σε ο�οιαδή�οτε 
α�όσταση σε θέσεις �ου ε�ιτρέ�ουν οι αρµόδιες Αρχές. 
       Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
        ΕΥΡΩ(Αριθµητικά) : 200,00 € 
                   (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
 
Α/Α :10  
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.4 Ανανέωση κόµης ή κο5ή µεγάλων δένδρων ύψους 

12 - 16 m σε  νησίδες, ερείσµατα κλ5.  
Κλάδεµα ή κο�ή µεγάλων δέντρων σε �λατείες, �άρκα και ανοιχτούς 

χώρους ή σε νησίδες, ερείσµατα και �αρά�λευρους χώρους οδών σύµφωνα µε 
την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας 
�εριλαµβάνεται η δα�άνη του α�αιτουµένου εργατοτεχνικού �ροσω�ικού, 
µηχανηµάτων και εργαλείων, η ε�άλειψη των τοµών καθώς και η δα�άνη 
α�οµάκρυνσης των �ροϊόντων κο�ής και α�όρριψής τους σε ο�οιαδή�οτε 
α�όσταση σε θέσεις �ου ε�ιτρέ�ουν 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 κο5ή µεγάλων δένδρων ύψους 
16 - 20 m, σε   5λατείες, 5άρκα κλ5  
 Κλάδεµα ή κο�ή µεγάλων δέντρων σε �λατείες, �άρκα και ανοιχτούς 
χώρους ή σε νησίδες, ερείσµατα και �αρά�λευρους χώρους οδών σύµφωνα µε 
την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας 
�εριλαµβάνεται η δα�άνη του α�αιτουµένου εργατοτεχνικού �ροσω�ικού, 
µηχανηµάτων και εργαλείων, η ε�άλειψη των τοµών καθώς και η δα�άνη 
α�οµάκρυνσης των �ροϊόντων κο�ής και α�όρριψής τους σε ο�οιαδή�οτε 
α�όσταση σε θέσεις �ου ε�ιτρέ�ουν οι αρµόδιες Αρχές. 
      Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
       ΕΥΡΩ(Αριθµητικά) : 300,00 € 
                   (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
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Α/Α :12 
 
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.7 Ανανέωση κόµης ή κο5ή µεγάλων δένδρων ύψους 
5άνω α5ό 20 m, σε 5λατείες, 5άρκα κλ5 
  
 Κλάδεµα ή κο�ή µεγάλων δέντρων σε �λατείες, �άρκα και ανοιχτούς 
χώρους ή σε νησίδες, ερείσµατα και       �αρά�λευρους χώρους οδών σύµφωνα 
µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας 
�εριλαµβάνεται η δα�άνη του α�αιτουµένου εργατοτεχνικού �ροσω�ικού, 
µηχανηµάτων και εργαλείων, η ε�άλειψη των τοµών καθώς και η δα�άνη 
α�οµάκρυνσης των �ροϊόντων κο�ής και α�όρριψής τους σε ο�οιαδή�οτε 
α�όσταση σε θέσεις �ου ε�ιτρέ�ουν οι αρµόδιες Αρχές. 
 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
        ΕΥΡΩ(Αριθµητικά) : 500,00 € 
                  (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 

Α/Α:13 
 
Άρθρο: ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1. Καθαρισµός χώρου φυτών   
  Συγκέντρωση όλων των σκου�ιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα 

κλ�.), α�οµάκρυνσή τους α�ό τους χώρους του έργου και α�όρριψή τους 
σε χώρους �ου ε�ιτρέ�εται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Περιλαµβάνονται όλες οι δα�άνες του εργατοτεχνικού 
�ροσω�ικού, των µέσων και των εργαλείων �ου α�αιτούνται. 

          Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)  
          ΕΥΡΩ(Αριθµητικά) :20,00 €  
                            (Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ 
 
Α/Α :14  
Άρθρο:ΝΑΠΡΣ ΣΤΟ4.1.2Σ Κο5ή βλάστησης σε 5εζοδρόµια, νεκροταφεία 
και κοινόχρηστους χώρους  
 

Κο�ή βλάστησης σε �εζοδρόµια, νεκροταφεία και κοινόχρηστους 
χώρους σε όλες τις δηµοτικές και το�ικές κοινότητες του δήµου, µε την δα�άνη 
του εργατοτεχνικού �ροσω�ικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων �ου 
α�αιτούνται  καθώς και την δα�άνη α�οµάκρυνσης των �ροϊόντων κο�ής και  
α�όρριψής τους σε ο�οιαδή�οτε α�όσταση σε θέσεις �ου ε�ιτρέ�εται και θα 
υ�οδειχθούν α�ό την υ�ηρεσία. 
 Τιµή κατ’ α�οκο�ή (τεµ)  
 ΕΥΡΩ(Αριθµητικά) : 60,00 €  
                   (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 

                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    ……/……/2015 

Συντάχθηκε  ……/……/2015 Ο �ροϊστάµενος της ∆/νσης 
Ο συντάξας Περ/ντος & Πρασίνου 

  

Αλµ�άντης Σάββας Λαζαρίδης  Λάζαρος 
Τεχνολόγος Γεω�όνος Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
•  ΨΗΦΙΖΕΙ  πίστωση 198.499,86 µε τον ΦΠΑ (161.382,00 €)  χωρίς (ΦΠΑ) 

σε βάρος  του Κ.Α. 35.6262.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 
2015.» 
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            Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
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