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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ            EΓΑΣΙΑ:  ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΧΩΩΝ ΡΑΣΙΝΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                     ΚΑΙ ΡΑΚΩΝ 2021-2023 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ                                                                       
Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                             
Α. ΜΕΛ.:     34/2021                                                             

       
                           
                                                         

 

 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

Μ E Λ Ε Τ Θ 
 

ΕΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΧΩΩΝ ΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΡΑΚΩΝ 2021-2023 
 
 

 ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  349.000,00 € 
  ΦΡΑ 24%                    :    83.760,00 € 
  ΣΥΝΟΛΟ                      :  432.760,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPV:  77340000-5 Κλάδεμα δζντρων και κάμνων 
          77310000-6 Ψφτευςθ και ςυντιρθςθ χϊρων πραςίνου 
 
 
 

 
 

 
 
ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ 
 
1) ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΔΘΜΟΡΑΣΙΑΣ 
2) ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΨΘ 
3) ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ 
4) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
5) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΘΣ 
6) ΣΥΓΓΑΨΘ ΥΡΟΩΕΫΣΕΫΝ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ            EΓΑΣΙΑ:  ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΧΩΩΝ ΡΑΣΙΝΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                     ΚΑΙ ΡΑΚΩΝ 2021-2023 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ                                                                       
Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                             
Α. ΜΕΛ.:     34/2021                                                             
                                                       ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  349.000,00 € 

         ΦΡΑ 24%                     :    83.760,00 € 
         ΣΥΝΟΛΟ                       :  432.760,00 € 

                           
ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 

 
Θ παροφςα μελζτθ, αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν (εκτζλεςθ εργαςιϊν) για τθ ςυντιρθςθ κοινόχρθςτων 
χϊρων πραςίνου  όπωσ πάρκων, νθςίδων, κόμβων, παιδικϊν χαρϊν,  πλατειϊν, παρτεριϊν, δενδροςτοιχιϊν, 
κοιμθτθρίων, χϊρων εκδθλϊςεων, περιπάτου και αναψυχισ του Διμου Μυτιλινθσ. 
 
Οι χϊροι πραςίνου και τα δζνδρα των δενδροςτοιχιϊν, διαδραματίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ λειτουργία 
τθσ πόλθσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων. Οι υψθλισ ποιότθτασ χϊροι πραςίνου 
ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθ δθμιουργία μιασ ανκεκτικισ και βιϊςιμθσ πόλθσ, κακϊσ επθρεάηουν 
κοινωνικοφσ, οικονομικοφσ και περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ. 
 
Μζςα από τισ κακθμερινζσ εργαςίεσ (κακαριότθτα, διάνοιξθ λεκανϊν άρδευςθσ, πότιςμα, κοφρεμα 
χλοοτάπθτα, ψαλίδιςμα, κλάδεμα δζνδρων, ξεβοτάνιςμα, λίπανςθ, ςυντιρθςθ δικτφων, κ.α.), αλλά και μζςα 
από άλλεσ παρεμβάςεισ (φφτευςθ νζων φυτϊν, δζνδρων, κάμνων, ετθςίων, εγκατάςταςθ  χλοοτάπθτα με 
ςπορά ι ζτοιμου χλοοτάπθτα κτλ) κα ςυντελείται θ ςυντιρθςθ και θ ταυτόχρονθ αναβάκμιςθ τθσ 
γενικότερθσ εικόνασ των χϊρων πραςίνου του Διμου Μυτιλινθσ. 
 
Μεταξφ άλλων προβλζπονται οι ακόλουκεσ εργαςίεσ:  
 

 Άρδευςθ φυτϊν, χλοοτάπθτα χϊρων πραςίνου .  

 Κοπι χόρτων ςε χϊρουσ πραςίνου με τα απαραίτθτα μθχανιματα. 

 Κοπι και λίπανςθ χλοοτάπθτα.  

 Διαμόρφωςθ κάμνων ςε μπορντοφρα.  

 Κλάδεμα δζντρων  για τθν  ανανζωςθ και διαμόρφωςθ τθσ κόμθσ αυτϊν.  

 Σχθματιςμόσ λεκανϊν άρδευςθσ φυτϊν.  

 Ψυτοπροςταςία κάμνων και δζντρων.  

 Ψφτευςθ φυτικοφ υλικοφ (δζντρων , κάμνων, φυτϊν). 

 Κοπι, εκρίηωςθ κάμνων, δζντρων όταν απαιτείται φςτερα από τθν κατά το νόμο αδειοδότθςθ (για τα 
δζντρα).  

 Άνοιγμα λάκκων για φφτευςθ κάμνων και δζντρων .  

 Υποςτφλωςθ δζντρων.  

 
Θ ςυντιρθςθ πραςίνου παρουςιάηει ιδιομορφίεσ που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ φυτικοφ υλικοφ και πολλζσ 
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ εξαρτϊνται από απρόβλεπτουσ παράγοντεσ όπωσ είναι οι καιρικζσ ςυνκικεσ, θ 
ςυχνότθτα χριςθσ των πάρκων ανάλογα με τθν εποχι κ.α. Επομζνωσ θ ςειρά, ο τρόποσ εκτζλεςθσ και οι 
επαναλιψεισ των εργαςιϊν κα κακορίηονται από τον επιβλζποντα τθσ εργαςίασ. 
 
Οι επαναλιψεισ ςτα κουρζματα ανά πάρκο και χϊρο, επειδι μπορεί να διαφζρουν ανάλογα με τισ καιρικζσ 
ςυνκικεσ, το ςφςτθμα άρδευςθσ, τθν ποιότθτα του χλοοτάπθτα του κάκε πάρκου, κα γίνονται ςε ςυμφωνία 
του επιβλζποντοσ του αναδόχου με τον επιβλζποντα τθσ υπθρεςίασ. 
 
Οι χϊροι εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ του πραςίνου των πάρκων και των νθςίδων ςυγκεκριμζνων 
περιοχϊν  αναφζρονται ενδεικτικά  ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ τθσ παροφςασ τεχνικισ περιγραφισ (ΡΙΝΑΚΑΣ 1, 2,3). 
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Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ μιασ εργαςίασ, ο τόποσ, θ ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ο τρόποσ και ο αρικμόσ των 
επαναλιψεων κα κακορίηονται από τθν Υπθρεςία με βάςθ τθ μελζτθ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του 
επιβλζποντα. 
 
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ξεκινιςει τισ εργαςίεσ του ςτουσ προβλεπόμενουσ  χϊρουσ ςφμφωνα με τθ ςειρά 
που κα του υποδείξει θ υπθρεςία και κα πρζπει να ακολουκεί το πρόγραμμα και το θμερολόγιο εργαςιϊν 
που κα του υποδείξει ο επιβλζπων.  
Ταυτόχρονα κα πρζπει να  ενθμερϊνει τον επιβλζποντα  και τθν υπθρεςία για τυχόν καταςτροφζσ, φκορζσ, 
επεμβάςεισ τρίτων, κ.α. 
 
Θ κλάδευςθ των δζνδρων των δθμοτικϊν δενδροςτοιχιϊν ςτα πεηοδρόμια τθσ πόλθσ κα εκτελείται με ςτόχο 
τθν ανανζωςθ των δζνδρων τθν εξαςφάλιςθ τθσ αιςκθτικισ και λειτουργικισ παρουςίασ τουσ ςτο χϊρο 
πάντα ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ του χϊρου που αυτό βρίςκεται. 
Με εργαςίεσ κλάδευςθσ κα επιδιϊκεται θ δθμιουργία εκείνου του ςχιματοσ που κα εξαςφαλίηει τθν 
μθχανικι και φυςιολογικι ιςορροπία των δζνδρων κα εξαλείφει τυχόν επικινδυνότθτάσ τουσ και κα 
βελτιϊνει το ςχιμα και τθν υγεία τουσ. Οι εργαςίεσ κα πρζπει να γίνονται ςφμφωνα με τουσ δενδροκομικοφσ 
κανόνεσ κλάδευςθσ των καλλωπιςτικϊν δζνδρων. 
Οι κλαδεφςεισ κα γίνονται ςτα δζνδρα που κα υποδειχκοφν από τον επιβλζποντα του ζργου. 
 
Θ φφτευςθ των δζνδρων ςτισ δθμοτικζσ δενδροςτοιχίεσ αποςκοπεί ςτθν αφξθςθ του πραςίνου αφοφ ωσ 
γνωςτόν το δζνδρο ανεβάηει τον ςυνολικό όγκο πραςίνου χωρίσ να ζχει πολλζσ απαιτιςεισ ςε χϊρο. Θα 
πραγματοποιθκοφν νζεσ φυτεφςεισ αλλά και αντικαταςτάςεισ  των ξερϊν  δζνδρων που υπάρχουν ςε 
πεηοδρόμια πάρκα και λοιποφσ χϊρουσ και μπορεί να αποτελζςουν κίνδυνο για τουσ ςυνδθμότεσ μασ ςε 
περίπτωςθ πτϊςθσ τουσ.  
Για τα πεηοδρόμια ςυγκεκριμζνα, προβλζπονται εργαςίεσ κοψίματοσ  και απομάκρυνςθσ των ξερϊν δζνδρων, 
απομάκρυνςθ του πρζμνου των δζνδρων και εξαγωγι του ριηικοφ ςυςτιματοσ που ζχει παραμείνει και 
ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ φφτευςθσ και ςυντιρθςθσ των δζνδρων. 
 
Οι απαιτιςεισ τθσ ςυντιρθςθσ πραςίνου αναφζρονται αναλυτικά ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν που 
ςυνοδεφει τθν παροφςα μελζτθ και οι οποίεσ είναι απόλυτα δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο.  
 
Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΨΕΚ τ.Αϋ/147/8-8-2016, 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και των ςυναφϊν νομοκετικϊν ρυκμίςεων και με τθν επίβλεψθ του 
Τμιματοσ Ρραςίνου, τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Μυτιλινθσ  
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηονται οι εικοςιτζςςερισ μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ,  εκτόσ τθσ 
περίπτωςθσ  εξάντλθςθσ  του προχπολογιςμοφ  τθσ μελζτθσ για το ζτοσ 2023, από  τισ πραγματοποιθκείςεσ 
και πιςτοποιθμζνεσ   εργαςίεσ πριν τθν παραπάνω θμερομθνία.  
Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει τιμισ, για 
το ςφνολο των εργαςιϊν (χαμθλότερθ τιμι). Θ προςφορά κα δοκεί για το ςφνολο των εργαςιϊν με ςτόχο τθν  
αποδοτικότερθ κατανομι των εργαςιϊν, τθν εφελικτθ κατανομι του προςωπικοφ και τθν  καλφτερθ 
επίβλεψθσ των εργαςιϊν από τθν υπθρεςία. 
Θ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςτο ποςό των 349.000,00 € πλζον   83.760,00€                    
Ψ.Ρ.Α. 24%, δθλαδι ςυνολικά 432.760,00€.  
Θ χρθματοδότθςθ κα γίνει εξολοκλιρου από ιδίουσ πόρουσ και εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ του Διμου Μυτιλινθσ οικονομικϊν ρτϊν  2021-2022-2023 (Κ.Α. 2021 : 35.6265.0002, K.A. 
2022: 35.6265, Κ.Α.2023 :  35.6265)       
     Μυτιλινθ Ιοφλιοσ  2021  
                                                                       ΘΕΫΘΘΘΚΕ 
 
                Ο                                                                      Ο ΑΝΑΡΛΘΫΤΘΣ 
       ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ  
                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     (ΣΥΜΨΫΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΑΡΟΨΑΣΘ Α. ΡΫΤ. Γ.Γ.Ψ024-03/7694) 

                 
     ΕΥΣΤ. ΣΑKΚΘΣ                                               ΩΙΣΤΟΨΑΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ ΧΩΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 1. ΔΘΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ) 
Ρεριλαμβάνονται οι χϊροι πραςίνου ςε πάρκα, παιδικζσ χαρζσ, νθςίδεσ, δεντροςτοιχίεσ, κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ, ςχολεία, παιδικοφσ ςτακμοφσ κοιμθτιρια, κλπ. 
 

  ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ  ΤΟΡΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
1 Δ.Ε. Γζρασ Ραλαιόκθποσ   
2 Δ.Ε. Γζρασ Ρλακάδοσ  
3 Δ.Ε. Γζρασ Ραπάδοσ  
4 Δ.Ε. Γζρασ Μεςαγρόσ 
5 Δ.Ε. Γζρασ Mεςαγρόσ, Ρρόβαςμα 
6 Δ.Ε. Γζρασ Σκόπελοσ  
7 Δ.Ε. Γζρασ Ρζραμα  
8 Δ.Ε. Γζρασ Ρφργοι 
9 Δ.Ε Θερμισ Θερμι  

10 Δ.Ε Θερμισ Ρθγι  
11 Δ.Ε Θερμισ Κϊμθ 
12 Δ.Ε Θερμισ Νζεσ Κυδωνίεσ  
13 Δ.Ε  Αγιάςου Αγιάςοσ 
14 ΔΕ. Ευεργζτουλα Ιππειον 
15 ΔΕ. Ευεργζτουλα Συκοφντα 
16 ΔΕ. Ευεργζτουλα Κεραμειά 
17 ΔΕ. Ευεργζτουλα Λάμπου Μφλοι 
18 ΔΕ. Ευεργζτουλα Αςϊματοσ 
19 ΔΕ. Ευεργζτουλα Άγιοι Ανάργυροι 
20 ΔΕ. Ευεργζτουλα Μυχοφ 
21 ΔΕ. Ευεργζτουλα Κάτω τρίτοσ  
22 ΔΕ. Ευεργζτουλα Ρθγαδάκια 
23 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Ρλαγιά 
24 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Τρφγωνασ 
25 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Ρλωμάρι  
26 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Ραλαιοχϊρι 
27 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Νεοχϊρι 
28 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Αμπελικό  
29 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Ακράςι 
30 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Μεγαλοχϊρι 
31 Δ.Ε Μυτιλινθσ Καγιάνι 
32 Δ.Ε Μυτιλινθσ Αγία Μαρίνα 
33 Δ.Ε Μυτιλινθσ Ραναγιοφδα 
34 Δ.Ε Μυτιλινθσ Ραμφίλων 
35 Δ.Ε Μυτιλινθσ Σκάλα Ραμφίλων 
36 Δ.Ε Μυτιλινθσ Αφάλωνασ  
37 Δ.Ε Μυτιλινθσ Αφάλωνασ  
38 Δ.Ε Μυτιλινθσ Μόρια  
39 Δ.Ε Μυτιλινθσ Αλυφαντά 
40 Δ.Ε Μυτιλινθσ Λουτρά  
41 Δ.Ε Μυτιλινθσ Σκάλα Λουτρϊν 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 2.   ΡΑΚΑ – ΡΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΕΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ  
 

1 ΚΙΟΣΚΙ 21 ΓΕΫΓΙΟΥ ΚΟΤΕΣΘ 1  
2 ΤΣΑΜΑΚΙΑ 22 ΓΕΫΓΙΟΥ ΚΟΤΕΣΘ 2 (ΑΓΙΑ ΡΑΑΣΚΕΥΘ)  
3 ΝΑΥΜΑΩΙΑΣ ΕΛΛΘΣ 1 (Ι.Κ.Α.)  23 ΚΑΤΫ ΩΑΛΙΚΑΣ 
4 ΝΑΥΜΑΩΙΑΣ ΕΛΛΘΣ 2 24 Ε. ΒΟΣΤΑΝΘ (ΤΕΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)  
5 ΡΑΚΟ ΕΡΑΝΫ ΣΚΑΛΑΣ 25 Θϋ ΝΘΡΙΑΓΫΓΕΙΟ  
6 Άγιοσ Ευδόκιμοσ 26 6ο ΝΘΡΙΑΓΫΓΕΙΟ  
7 ΕΚΑΤΟΝΘΣΟΥ (ΜΡΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΜΑΙ)  27 ΡΑΚΟ ΩΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑΣ 
8 ΑΓΙΑ ΚΥΙΑΚΘ (ΝΕΚΟΤΑΨΕΙΟ)  28 ΑΔΑΙΟΥ  
9 ΚΘΝΘΣ 29 ΩΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑ 

10 ΚΘΡΙΫΝΟΣ – ΑΓΑΨΙΫΤΘ  30 ΛΟΩΑΓΟΥ ΜΑΝΫΛΑΚΕΛΛΘ 1  
11 ΡΥΛΟΥ (ΚΑΜΑΕΣ)  31 ΛΟΩΑΓΟΥ ΜΑΝΫΛΑΚΕΛΛΘ 2  

12 ΑΪ ΓΙΑΝΝΘΣ ΤΣΟΥΜΑΓΙΑΣ (ΗΟΥΜΡΟΥΛΙ)  32 ΑΚΑΔΘΜΙΑ 1  
13 ΗΫΟΔΟΩΟΥ ΡΘΓΘΣ 33 ΑΚΑΔΘΜΙΑ 2 
14 ΡΟΥΛΙΟΥ  34 ΑΚΛΕΙΔΙΟΥ ΕΚΚΛΘΣΙΑ 
15 ΜΑΚΙΣΤΟΥ  35 ΡΟΤΑΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 

16 ΑΓΙΟΣ ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΟΝΑΣ 36 ΡΛΑΤΕΙΑ ΣΑΡΨΟΥΣ 
17 ΡΑΚΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΘΝΘΣ 37 ΜΙΚΑΣΙΑΤΙΣΑ ΜΑΝΑ 
18 ΡΑΚΟ ΚΑΑΡΑΝΑΓΙΫΤΘ 1 38 ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΘΣ 

19 ΑΪ ΓΙΑΝΝΘΣ ΚΑΛΥΒΙΤΘΣ   

20 ΚΑΛΛΙΘΕΑ   
 
 
 
ΡΙΝΑΚΑΣ 3.  ΝΘΣΙΔΕΣ , ΔΕΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ ΧΩΟΙ  ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ 
 
  ΡΕΙΟΩΕΣ- ΣΘΜΕΙΑ     ΡΕΙΟΩΕΣ- ΣΘΜΕΙΑ 

1 ΒΟΥΝΑΑΚΙ 11 ΕΛΕΥΘΕΙΟΥ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 
2 ΡΥΓΕΛΛΙΑ 12 ΝΑΥΜΑΩΙΑΣ ΕΛΛΘΣ 
3 ΑΚΫΤΘΙ 13 ΘΛΙΑ ΒΕΝΕΗΘ 
4 ΛΑΓΚΑΔΑ 14 ΑΕΟΡΟΟΥ ΓΙΑΝΝΑΕΛΛΘ  
5 ΒΑΕΙΑ 15 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ  
6 ΝΕΑΡΟΛΘ 16 ΡΕΙΟΩΘ ΓΘΡΕΔΟΥ 

7 ΕΡΑΝΫ ΣΚΑΛΑ 17 ΔΙΚΑΣΤΘΙΑ 
8 ΚΙΟΣΚΙ 18 ΩΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑ 
9 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 19 ΣΟΥΑΔΑ 
10 ΡΑΝΑΓΙΟΥΔΑ ΨΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ 20 ΚΟΙΜΘΤΘΙΑ  
11 ΣΩΟΛΕΙΑ 22 ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ            EΓΑΣΙΑ:  ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΧΩΩΝ ΡΑΣΙΝΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                     ΚΑΙ ΡΑΚΩΝ 2021-2023 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ                                                                       
Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                             
Α. ΜΕΛ.:     34/2021                                                             
         ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  349.000,00 € 

          ΦΡΑ 24%                    :    83.760,00 € 
          ΣΥΝΟΛΟ                      :  432.760,00 € 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  
I . ΓΕΝΙΚΑ  
Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, βαςιςμζνεσ ςτθν επιςτθμονικι πρακτικι, αναφζρουν τουσ τεχνικοφσ ςυμβατικοφσ 
όρουσ, με βάςθ τουσ οποίουσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Μελζτθσ και ςφμφωνα με τισ 
ζγγραφεσ οδθγίεσ και εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, κα εκτελεςτοφν από τον ανάδοχο οι εργαςίεσ που αναφζρονται 
ςτον τίτλο. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μελετιςει και να αποδεχκεί τισ προδιαγραφζσ αυτζσ και να 
είναι εξοπλιςμζνοσ με τα κατάλλθλα μθχανιματα, εργαλεία, προςωπικό και ότι άλλο απαιτείται από το 
παρόν τεφχοσ για τθν ορκι εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Θ επιλογι όλων των υλικϊν και θ εκτζλεςθ όλων των 
εργαςιϊν που απαιτοφνται από τα ςχζδια και τισ προδιαγραφζσ είναι υπό τθν αίρεςθ ζγκριςθσ τθσ 
Υπθρεςίασ.  
 
1. ΡΟΕΛΕΥΣΘ ΥΛΙΚΩΝ  
Με τον όρο “υλικά" νοείται κάκε αυτοτελζσ υλικό ι κάκε ςφςτθμα υλικϊν, που διατίκεται ζτοιμο ςτο 
εμπόριο και μπορεί να ενςωματωκεί ςτισ εργαςίεσ, αυτοφςιο ι φςτερα από επεξεργαςία.  
Τα υλικά κα πρζπει να προζρχονται από εργοςτάςια αναγνωριςμζνα για τθν καλι ποιότθτα, κα είναι 
κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα, καινοφργια, άριςτθσ ποιότθτασ και α' διαλογισ, ακόμθ και αν δεν αναφζρεται 
ρθτά ςτο Τιμολόγιο και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ και τα εγκεκριμζνα πρότυπα. Θα 
ανταποκρίνονται ςτα εγκεκριμζνα δείγματα, κα ςυνοδεφονται από τα προβλεπόμενα πιςτοποιθτικά ελζγχου 
των ιδιοτιτων τουσ και τθσ ποιότθτασ τουσ και κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ (για όςα 
υπάρχουν προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ).  
Πςον αφορά τον τρόπο χριςθσ αυτϊν, πρζπει να τθροφνται κατά γράμμα οι οδθγίεσ του εργοςταςίου 
παραγωγισ, εκτόσ αν δοκοφν άλλεσ εντολζσ από τον επιβλζποντα Γεωτεχνικό. 
 
2. ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΥΛΙΚΩΝ  
Πλα τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται κα εγκρίνονται από τθν υπθρεςία.  
Ο ανάδοχοσ κα είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα όλων των αγοραηόμενων ςτοιχείων. Εφόςον 
απαιτθκεί από τθν Υπθρεςία κα υποβάλλει τα ςτοιχεία εκείνα που προορίηονται για ζλεγχο ςτο χϊρο 
προμικειασ και αποκικευςθσ. 
Οι παραγγελίεσ υλικϊν και ςυνεπϊσ θ προςκόμιςθ δειγμάτων κα γίνεται ζγκαιρα. Ο ανάδοχοσ είναι και ο 
μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ όλων των απαιτοφμενων ποςοτιτων. Οι ποςότθτεσ των 
προςκομιηόμενων υλικϊν κα είναι τόςεσ, ϊςτε να μθν διακόπτεται ο ρυκμόσ των εργαςιϊν από τισ ςυνικεισ 
διακυμάνςεισ τθσ αγοράσ και των μεταφορϊν και κα ανταποκρίνονται ςτισ προβλζψεισ για τισ ςυγκεκριμζνεσ 
εργαςίεσ. Τα υλικά που περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ εφαρμογισ είναι δεςμευτικά για τον Ανάδοχο.  
Υλικά που δεν ανταποκρίνονται ςτα εγκεκριμζνα δείγματα και τισ προδιαγραφζσ αυτζσ ι αλλοιϊκθκαν κατά 
τθν μεταφορά, αποκικευςθ, κλπ. ι ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά άςτοχο τρόπο ςτισ εργαςίεσ, κα 
απομακρφνονται με πρωτοβουλία, δαπάνεσ και ευκφνθ του Αναδόχου, χωρίσ τθν υπόδειξθ ι επζμβαςθ τθσ 
επίβλεψθσ. 
 
3. ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘ ΥΛΙΚΩΝ  
Ο ανάδοχοσ κα ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ και δαπάνθ διακίνθςθσ και αποκικευςθσ των υλικϊν. Τα υλικά 
κα διακινοφνται, κα χρθςιμοποιοφνται και κα ενςωματϊνονται ςτισ εργαςίεσ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 
αυτζσ και τισ οδθγίεσ των παραγωγϊν ι καταςκευαςτϊν τουσ και κατά τουσ ενδεδειγμζνουσ τρόπουσ, ϊςτε 
να μθν υφίςτανται αυτά ηθμιζσ ι άλλεσ αλλοιϊςεισ.  
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Θ αποκικευςθ των υλικϊν ςτο εργοτάξιο κα γίνεται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ με φροντίδα και δαπάνθ του 
ανάδοχου. Για λόγουσ αςφάλειασ, ο Εργοδότθσ μπορεί να ηθτιςει τθν λιψθ ειδικϊν μζτρων κατά τθν 
αποκικευςθ υλικϊν.  
Θ αποκικευςθ των προςκομιηόμενων υλικϊν κα γίνεται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αποφεφγεται και θ 
παραμικρι αλλοίωςθ ς' αυτά (ςφςταςθ φυςικι και χθμικι, αντοχζσ και λοιπζσ χαρακτθριςτικζσ φυςικζσ και 
χθμικζσ ιδιότθτεσ, εμφάνιςθ κλπ) και κα ακολουκοφνται οι υποδείξεισ και οδθγίεσ του παραγωγοφ ι 
καταςκευαςτι τουσ.  
Θ αποκικευςθ των υλικϊν κα γίνεται ζτςι, ϊςτε να είναι δυνατόσ κάκε ςτιγμι, οποιοςδιποτε ζλεγχοσ από 
τον εργοδότθ και να διευκολφνεται θ κατανάλωςι τουσ αντίςτοιχα με τθ ςειρά προςκόμιςθσ τουσ. 
 
II. ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΑΣΙΝΟΥ  
Α. ΥΛΙΚΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ - ΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 
Σε περίπτωςθ προςβολϊν από διάφορεσ αςκζνειεσ ι ζντομα, ςυνιςτάται γενικά αρχικά θ βιολογικι 
καταπολζμθςθ. Πταν αυτι δεν είναι εφικτι ι επαρκισ, πρζπει να προτιμϊνται τα θπιότερα χθμικά 
ςκευάςματα γνωςτϊν εμπορικϊν οίκων. Θα λαμβάνονται απαραίτθτα όλα τα μζτρα προφφλαξθσ από 
ενδεχόμενα προβλιματα τοξικότθτασ, τόςο του περιβάλλοντα χϊρου και των επιςκεπτϊν, όςο και του 
προςωπικοφ που τα χειρίηεται.  
Τα χθμικά ςκευάςματα (προλθπτικά και καταςταλτικά) κα είναι τθσ απολφτου ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. Θ 
ποςότθτα εφαρμογισ κα είναι ςφμφωνθ με τισ οδθγίεσ χριςθσ και με τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του 
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του Αναδόχου.  
 
Β. ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΓΑΣΙΩΝ  
 
1) ΚΟΥΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ 
 
Tο κοφρεμα του χλοοτάπθτα με χλοοκοπτικι μθχανι, γίνεται όταν ο τάπθτασ αποκτά φψοσ 8-10 εκατοςτά Τo 
κοφρεμα κα γίνεται κάκε δζκα μζρεσ περίπου, κατά τουσ μινεσ αιχμισ (Απρίλιο ζωσ Οκτϊβριο ). Τουσ 
υπόλοιπουσ μινεσ τόςο ςυχνά όςο απαιτείται κατά τθν κρίςθ του επιβλζποντοσ τθσ υπθρεςίασ.  
To κοφρεμα αφορά το ςφνολο τθσ επιφάνειασ που καλφπτεται από χλοοτάπθτα, και ςτθν τιμι 
περιλαμβάνεται και το κοφρεμα με μθχανι ι μεςινζηα γφρω από τουσ κάμνουσ, τα δζνδρα , κακϊσ και τα 
αυτοφυι λαίμαργα βλαςτάρια γυρω από τα δζνδρα ,παρτζρια, τθν περιποίθςθ ςτισ άκρεσ ,τα πεηοδρομια και 
γενικά όπου δεν μπορεί να πλθςιάςει το τρακτζρ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Το ςφνολο των 
επαναλιψεων ζχει υπολογιςτεί ςυνολικά ςε δζκα οκτϊ που ενδεικτικά κατανζμονται ςφμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα : 
 

ΕΓΑΣΙΕΣ / ΜΘΝΑ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ΣΥΝΟΛΟ  

Επεμβάςεισ    2 2 3 3 3 3 2   18 

 
Ο πίνακασ είναι ενδεικτικόσ και κα αναπροςαρμόηεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του επιβλζποντα τθσ 
υπθρεςίασ και τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. Οι εργαςίεσ κοπισ πρζπει να γίνονται τισ κατάλλθλεσ από άποψθ 
καιρικϊν ςυνκθκϊν μζρεσ και ϊρεσ. Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν πρζπει να εκτελείται με τρόπο που να 
αποφεφγεται θ παραμικρι όχλθςθ των κατοίκων τθσ περιοχισ, επιςκεπτϊν των πάρκων, καταςτθμάτων, 
εκκλθςιϊν κ.α. Θ απομάκρυνςθ των προϊόντων κοπισ κα πρζπει να γίνεται άμεςα τθν ίδια μζρα που 
εκτελείται θ εργαςία με τθ λιψθ των απαραίτθτων μζτρων για να μθν μζνουν υπολείμματα ςε 
διαδρόμουσ,πεηοδρόμια ι ςτο πάρκο.  
Οποιαδιποτε βλάβθ ι καταςτροφι κα προκλθκεί ςτο αρδευτικό δίκτυο ι ςτο φυτικό υλικό από τουσ 
εκτελοφντεσ κοπι χλόθσ πρζπει να επιςκευαςτεί και να αντικαταςτακεί άμεςα χωρίσ επιπλζον επιβάρυνςθ.  
Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκεί το πρόγραμμα και το θμερολόγιο εργαςιϊν που κα του 
υποδείξει ο επιβλζπων ι θ υπθρεςία και να ςυνεργάηεται ςτενά μαηί του.  
Στθν εργαςία περιλαμβάνονται και τυχόν κουρζματα γφρω από κάμνουσ ,δζντρα ,αυτοφυι λαίμαργα 
βλαςτάρια γφρω από τα δζνδρα και περιποίθςθ ςτισ άκρεσ τα πεηοδρόμια με μθχανι, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ. Τα προϊόντα κοπισ τθσ χλόθσ κα μαηεφονται και κα μεταφζρονται κρυμματιςμζνα 
ςε χϊρο όπου επιτρζπεται θ απόρριψι τουσ μετά από ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία. 
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2) ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΩΟΥ ΦΥΤΩΝ  
Θ εργαςία αυτι αφορά τον κακαριςμό των χϊρων πραςίνου (παρτζρια εποχικϊν, ομάδεσ καλλωπιςτικϊν 
κάμνων, δενδροδόχοι, χλοοτάπθτασ κ.α.) από όλα τα ηιηάνια πλατφφυλλων και αγρωςτωδϊν που 
αναπτφςςονται ςτθ διάρκεια του ζτουσ, ζτςι ϊςτε οι επιφάνειεσ να είναι πάντοτε κακαρζσ και να μθν 
υπάρχει ανταγωνιςτικι βλάςτθςθ.  
Θ εργαςία των βοτανιςμάτων κα γίνει ςτουσ χϊρουσ που αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι κυρίωσ με 
βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι (μεςινζηα).  
Επίςθσ κα γίνουν βοτανίςματα με τα χζρια ςε περιοχζσ φυτεμζνεσ με κάμνουσ, δζντρα και άλλα εποχιακά 
φυτά. Συγκεκριμζνα ο εργάτθσ με τςάπα κα αφαιρεί τα ηιηάνια με όςο το δυνατόν περιςςότερθ ρίηα.  
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκριηϊςει (όχι απλι κοπι) με τα χζρια τα ηιηάνια που φφονται μεταξφ των αρμϊν 
ςε πλακόςτρωτεσ επιφάνειεσ ι ςε ρείκρα ι ςε πεηοδρόμια, να απομακρφνει από το χϊρο όλα τα υλικά που 
προζκυψαν και να τα απορρίψει ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, ςε κζςεισ που επιτρζπεται από τθ Νομοκεςία 
και κα υποδειχκοφν από τθν υπθρεςία 
Απαιτοφμενα μθχανιματα για τθν εργαςία :  
 

 Βενηινοκίνθτα χλοοκοπτικά μθχανιματα με τθλεςκοπικό περιςτρεφόμενο άξονα ςτθν άκρθ του 
οποίου είναι προςαρμοςμζνοσ μθχανιςμόσ με τυλιγμζνο νάιλον ςκοινί. Οι δφο άκρεσ του είναι 
ελεφκερεσ κατά περίπου 10 cm.  

 Εργαλεία χειρόσ  
 

Μεγάλθ προςοχι πρζπει να λαμβάνεται για τον μθ τραυματιςμό των φυτϊν από τθν μεςινζηα.  
Σε περίπτωςθ τραυματιςμοφ φυτοφ κατά το βοτάνιςμα και τθν εν ςυνεχεία ξιρανςθ αυτοφ ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να το αντικαταςτιςει άμεςα με φυτό ανάλογο μεγζκουσ και είδουσ χωρίσ χρζωςθ και με τθν 
ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ.  
Τα προϊόντα κοπισ κα ςυλλζγονται και κα μεταφζρονται τθν ίδια μζρα ςε περιοχζσ όπου επιτρζπεται θ 
απόρριψι τουσ.  
Οι περιοχζσ που κα γίνουν οι παραπάνω εργαςίεσ αναφζρονται ενδεικτικά ςτθν τεχνικι περιγραφι τθσ 
παροφςασ μελζτθσ. Οι επαναλιψεισ κα γίνονται ενδεικτικά, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ανάλογα με 
τισ επαναλιψεισ του κάκε χϊρου και το μζςο κοπισ : 
 

ΕΓΑΣΙΕΣ / ΜΘΝΑ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ΣΥΝΟΛΟ  

Επεμβάςεισ   1 1 1 1 1 1     6 

 
Ϋσ κριτιριο αποδοχισ περαιωμζνθσ εργαςίασ είναι θ διαρκείσ απουςία ηιηανίων από τουσ χϊρουσ φυτϊν, ι 
ςτουσ μθ φυτεμζνουσ χϊρουσ θ διατιρθςι τουσ ςε χαμθλό φψοσ κάτω από 5 cm. 
 
3) ΦΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Πταν εμφανιςτοφν αςκζνειεσ από μφκθτεσ, βακτιρια κ.λπ. ι προςβολζσ από ζντομα, κα πρζπει να γίνουν 
καταπολεμιςεισ αυτϊν ςε όςεσ επαναλιψεισ και να χρειαςτεί. Κατά προτεραιότθτα κα πρζπει να 
χρθςιμοποιθκοφν βιολογικά ατοξικά ςκευάςματα εγκεκριμζνων οίκων και προδιαγραφϊν. Αν χρειαςτεί θ 
χριςθ χθμικϊν ςκευαςμάτων, κα πρζπει να λαμβάνονται όλα τα μζτρα προφφλαξθσ από ενδεχόμενα 
προβλιματα τοξικότθτασ, τόςο του περιβάλλοντα χϊρου και των επιςκεπτϊν, όςο και του προςωπικοφ που 
τα χειρίηεται, με εποπτεία και ευκφνθ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του Αναδόχου.  
Τα φυτοφάρμακα (προλθπτικά και καταςταλτικά) κα είναι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΕΛΟΤ και των 
λοιπϊν διατάξεων τθσ πολιτείασ και τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. Ιςχφουν όλοι οι πιο πάνω γενικοί 
όροι των παραγράφων Ι και ΙΙΑ για τα υλικά. 
 
 Πςον αφορά ςτουσ φοίνικεσ θ εφαρμογι κα γίνει με χριςθ βιολογικοφ εγκεκριμζνου από το Υπουργείο 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςκευάςματοσ, ςτισ εγκεκριμζνεσ δόςεισ, με φυςικι ροι ςτθ βάςθ του κορυφαίου 
φφλλου ςτθν περιοχι τθσ καρδιάσ και κα διανεμθκεί ςπειροειδϊσ ςτθ βάςθ όλων των ηωντανϊν φφλλων που 
αποτελοφν ςθμεία ειςόδου των εντόμων. Θ παραπάνω εργαςία κα πραγματοποιθκεί μόνο μετά από εντολι 
τθσ Υπθρεςίασ και μζςα το αργότερο ςε τζςςερισ μζρεσ, με ςκευάςματα τθσ ζγκριςθσ τθσ. 
Οι ψεκαςμοί ςτα πεφκα κα πραγματοποιθκοφν μζςα ςτθν περίοδο από τθν τελευταία εβδομάδα του 
Οκτωβρίου μζχρι τα μζςα Νοεμβρίου ανάλογα με το χρόνο εμφάνιςθσ των πρϊτων ςταδίων τθσ προνφμφθσ 
και τισ καιρικζσ ςυνκικεσ (άνεμοσ, βροχι). Ο ακριβισ χρόνοσ εφαρμογισ κα υποδειχκεί από τον ανάδοχο, ο 
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οποίοσ κα παρακολουκεί και τθν πρόγνωςθ του καιροφ και κα εγκρικεί από τθν Υπθρεςία μετά από ςχετικό 
ζλεγχο. Στισ εργαςίεσ ψεκαςμοφ των πεφκων κα χρθςιμοποιθκεί εγκεκριμζνο βιολογικό εντομοκτόνο με 
εγγυθμζνθ ςφνκεςθ Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki 6,4% ςε βρζξιμο κόκκο (WG) ςε ςυνδυαςμό με 
προςκολλθτικό πα-ράγοντα ςυνκετικοφ Latex, ςτισ εγκεκριμζνεσ δόςεισ και ηάχαρθ. Ο ψεκαςμόσ κα 
πραγματοποιθκεί από εδάφουσ με καλό λοφςιμο τθσ κόμθσ (50 λίτρα περίπου ανά δζνδρο φψουσ πάνω από 
4m) και για το λόγο αυτό κα χρθςιμοποιθκεί ψεκαςτικό μθχάνθμα (δεξαμενι νεροφ και πιεςτικό με τθν 
κατάλλθλθ αντλία, κατάλλθλο ςω-λινα διατομισ και ακροφφςιο ϊςτε το ψεκαςτικό διάλυμα να φτάνει ςε 
φψοσ 15 μζτρων διαφορετικά κα χρθςιμοποιθκεί καλακοφόρο όχθμα. 
 
4) ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΚΟΜΘΣ ΘΑΜΝΩΝ, ΜΙΚΩΝ ΔΕΝΔΩΝ ΚΑΙ ΜΡΟΝΤΟΥΕΣ  
Οι ςχθματιςμοί τθσ κόμθσ που προβλζπονται κα γίνουν με βάςθ το είδοσ και τθν ανάπτυξθ των φυτϊν, τθ 
βλάςτθςθ και τον επιδιωκόμενο ςκοπό ςφμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα.  
Ειδικότερα:  
- για τισ μπορντοφρεσ, τουσ φράκτεσ και τα διαμορφωμζνα φυτά προβλζπεται θ διαμόρφωςθ είτε με 
χειροκίνθτα εργαλεία (ψαλίδια) ι μθχανιματα (μπορντουροψάλιδα) διαφόρων μεγεκϊν.  

- Τα κλαδζματα των ανκοφόρων κάμνων, των κάμνων χρϊματοσ και των παλιϊν κάμνων των ςυςτάδων, κα 
γίνουν κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τον Επιβλζποντα τθσ Υπθρεςίασ.  
Θ ςυλλογι και απόρριψθ των υπολειμμάτων κα γίνει με ευκφνθ και μζςα του Αναδόχου.  
 
5) ΚΛΑΔΕΜΑ  
Κατά το κλάδεμα κα αφαιρείται μεγάλο μζροσ των παλαιϊν βλαςτϊν του δζντρου, με ςτόχο τθν ανανζωςθ 
τθσ βλάςτθςθσ και τθν διαμόρφωςθ του ςχιματοσ του δζνδρου. Θ μείωςθ του ςυνολικοφ όγκου του δζνδρου 
κα γίνεται με ταυτόχρονθ διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν του είδουσ.  
Δζνδρα ταχείασ ανάπτυξθσ (ευκάλυπτοι, λεφκεσ κ.α.) κα κλαδεφονται αυςτθρότερα. Αντίκετα το κλάδεμα 
δζνδρωνμε πιο αργι ανάπτυξθ (πεφκα, κυπαρίςςια κ.α.) κα γίνεται με ςτόχο τθν αφαίρεςθ ξερϊν ι 
προςβεβλθμζνων κλάδων και τθν διαμόρφωςθ του ςχιματοσ. Αφαιροφνται βλαςτοί ι κλάδοι, που 
επθρεάηουν αρνθτικά το ιςορροπθμζνο ςχιμα του φυτοφ και κόβονται από τθν βάςθ τουσ οι "ηωθροί" 
κλάδοι, οι οποίοι όταν δεν είναι ςωςτά κατανεμθμζνοι μπορεί να ανατρζψουν τθν ιςορροπία του δζντρου. 
Το κλάδεμα των βραχιόνων και των μεγάλων κλάδων κα γίνεται ςταδιακά με περιςςότερεσ από μια τομζσ. 
Κατά το κλάδεμα οι μεγάλοι κλάδοι - βραχίονεσ δεν κα πζφτουν ανεξζλεγκτα ςτο ζδαφοσ αλλά κα 
κατεβαίνουν δεμζνοι με κατάλλθλα ςχοινιά ι ιμάντεσ. Οι προσ αφαίρεςθ κλάδοι κα κόβονται ςφρριηα ςτθ 
διακλάδωςθ ι το τακοφνι που παραμζνει δε κα είναι πάνω από 5cm. Για τθ δθμιουργία ιςχυροφ και 
ανκεκτικοφ ςε ανζμουσ ςκελετοφ, το δζντρο πρζπει να κλαδευτεί ϊςτε να μείνουν περιοριςμζνοι ανκεκτικοί 
κλάδοι, ςε ςωςτζσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ κατά μικοσ και ακτινωτά, γφρω από τον κεντρικό κορμό. Στισ 
δεντροςτοιχίεσ, οι κφριοι κλάδοι των δζντρων πρζπει να αρχίηουν ςε φψοσ 1,80 ζωσ 2,40 m από τθν 
επιφάνεια του εδάφουσ. Οι πιο χαμθλοί κλάδοι τουσ πρζπει να αφαιροφνται, ϊςτε θ διάβαςθ κάτω από τα 
δζντρα να είναι απρόςκοπτθ και χωρίσ κίνδυνο τραυματιςμοφ. Κατά τθν κλάδευςθ των δζνδρων κα πρζπει να 
επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ δυνατι ομοιομορφία, ωσ προσ το φψοσ τθσ δενδροςτοιχίασ 
 
Τα κλαδζματα που κα εφαρμοςτοφν είναι :  
- το κλάδεμα ανανζωςθσ κατά το οποίο κα αφαιρείται το μεγαλφτερο μζροσ των παλαιϊν βλαςτϊν του 
δζντρου με ςτόχο τθν ανανζωςθ τθσ βλάςτθςθσ με τθν μζριμνα να μζνουν αρκετοί οφκαλμοί για να μπορεί 
το δζντρο να βλαςτιςει.  

- το κλάδεμα μείωςθσ τθσ κόμθσ με το οποίο κα αποκόπτονται οι κορυφζσ των βλαςτϊν ι κλάδων από το 
εξωτερικό τμιμα τθσ κόμθσ, για τθν μείωςθ του ςυνολικοφ όγκου του δζντρου, με διατιρθςθ όμωσ των 
χαρακτθριςτικϊν του είδουσ. Κατά τθσ μείωςθσ τθσ κόμθσ οι πλάγιοι κλάδοι που απομζνουν κα πρζπει να 
ζχουν διάμετρο τουλάχιςτον ίςθ προσ το 1/3 τθσ διαμζτρου των κλάδων που αφαιροφνται, για τθν αποφυγι 
υπερβολικισ παραγωγισ λαίμαργων κλάδων. Θ αφαίρεςθ κα γίνεται ςφρριηα ςτθν διακλάδωςθ χωρίσ να 
αφινεται τακοφνι.  

- το κλάδεμα αραίωςθσ τθσ κόμθσ κατά το οποίο κα γίνεται επιλεκτικι αφαίρεςθ κλάδων με ςκοπό τθν 
αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ του αζρα και του φωτιςμοφ ςτο εςωτερικό τθσ κόμθσ, με ταυτόχρονθ διατιρθςθ τθσ 
δομισ και του ςχιματοσ του δζντρου. Με τθν μείωςθ τθσ πυκνότθτασ του φυλλϊματοσ, μειϊνεται θ 
αντίςταςθ του δζντρου ςτον άνεμο και ςυνεπϊσ αυξάνεται θ ςτακερότθτά του. Για τθν αποφυγι 
καταπόνθςθσ του δζντρου και υπερβολικισ παραγωγισ λαίμαργων βλαςτϊν, δεν πρζπει να αφαιρείται πάνω 
από το ¼ των ηωντανϊν βλαςτϊν ανά κλάδεμα.  
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Το είδοσ του κλαδζματοσ κάκε δζντρου κα πραγματοποιείται μετά από ςυνεννόθςθ του επιβλζποντα με τον 
ανάδοχο και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του. Ϋσ προσ τθν διαδικαςία κοπισ δζντρων αυτι κα πραγματοποιείται 
κατόπιν εντολισ του επιβλζποντα και μετά τθν χοριγθςθ ςχετικισ αδείασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ . 
 
2.2. Τομζσ - μεταχείριςθ πλθγϊν μετά το κλάδεμα. 
Οι τομζσ κα είναι λείεσ και πλάγιεσ ϊςτε να αποφεφγεται θ ςυςςϊρευςθ του νεροφ τθσ βροχισ, που κακιςτά 
τα δζνδρα ευπρόςβλθτα ςε μυκθτολογικζσ προςβολζσ. Οι τομζσ κλαδζματοσ πάνω από 5 εκ. κα καλφπτονται 
με προςτατευτικά υλικά, ϊςτε να αποτρζπεται θ ειςαγωγι φυτοπακογόνων οργανιςμϊν ςτα φυτά και να 
επιταχφνεται θ εποφλωςθ τθσ πλθγισ. Θ εφαρμογι προςτατευτικϊν υλικϊν (πάςτασ) κα γίνεται με πινζλο ι 
με τοπικό ψεκαςμό. Θα πρζπει να αποφεφγονται τυχόν τραυματιςμοί του κορμοφ και των εναπομεινάντων 
τμθμάτων των κλάδων. Τυχόν πλθγζσ, κα πρζπει άμεςα να αποκακίςτανται με ειδικό επικαλυπτικό πλθγϊν 
των δζνδρων. 
 
2.3 Κακαριςμόσ – απολφμανςθ εργαλείων 
Τα μθχανιματα κλάδευςθσ (αλυςοπρίονα κ.α.) κα κακαρίηονται και κα απολυμαίνονται ϊςτε να μθν 
μεταφζρονται φυτοπακογόνα από προςβεβλθμζνα δζνδρα ςε υγιι. 
 
2.4 Ωρόνοσ κλαδζματοσ - Ροςότθτεσ 
Το κλάδεμα των δζνδρων κα πρζπει να γίνει τθν κατάλλθλθ εποχι του ζτουσ (φκινόπωρο - χειμϊνασ), 
αποφεφγοντασ τισ περιόδουσ καφςωνα ι παγετοφ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ και τισ οδθγίεσ τθσ 
επιβλζπουςασ υπθρεςίασ. Ππου από τθν υπθρεςία κρίνεται απαραίτθτο και αναγκαίο, κατ' εξαίρεςθ μπορεί 
να πραγματοποιθκεί κλάδεμα δζντρου για λόγουσ ζκτακτθσ ανάγκθσ και δθμόςιασ αςφάλειασ εκτόσ τθσ 
προτεινόμενθσ περιόδου κλάδευςθσ. 
Θ υπθρεςία δεν υποχρεοφται να εξαντλιςει τισ ποςότθτεσ εργαςιϊν που αναφζρονται ςτον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό τθσ παροφςασ μελζτθσ. 
 
2.5 Απομάκρυνςθ προϊόντων κλάδευςθσ 
Με ευκφνθ του αναδόχου, τα προϊόντα υλοτομίασ ι κλάδευςθσ, κα ςυλλζγονται κα κρυμματίηονται με 
κρυμματιςτι, κα απομακρφνονται άμεςα από τον τόπο των εργαςιϊν και κα απορρίπτονται ςε οποιαδιποτε 
χιλιομετρικι απόςταςθ και κζςθ που επιτρζπεται, ϊςτε οι χϊροι που κα εκτελοφνται οι εργαςίεσ να 
διατθροφνται κακαροί μετά το πζρασ των εργαςιϊν. 
 
Ο ανάδοχοσ προκειμζνου να εκτελζςει τισ παραπάνω εργαςίεσ κα χρθςιμοποιιςει δικά του εργαλεία και 
μθχανικά μζςα, ενϊ ςε περίπτωςθ που δεν διακζτει καλακοφόρο όχθμα, είναι υποχρεωμζνοσ να μιςκϊςει. 
Για τα προϊόντα κοπισ και κλαδζματοσ που κα προκφψουν, κα δίνεται εντολι από τθν Υπθρεςία για τον τόπο 
εναπόκεςισ τουσ.  
Οι κάκε είδουσ ςθμάνςεισ που κα απαιτθκοφν για τθν εργαςία των κλαδεμάτων (π.χ για τθν μθ ςτάκμευςθ 
οχθμάτων ςε περίπτωςθ κλαδεμάτων δζντρων ςε πεηοδρόμια ) κα γίνονται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο .  
Σε περίπτωςθ που απαιτείται κα τοποκετείται ταινία ςιμανςθσ από τθν προθγοφμενθ μζρα ςτο δρόμο που 
κα γίνει θ κλάδευςθ.  
Οι εργαςίεσ κοπισ κα γίνονται με τθ χριςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ και το κατάλλθλο  
προςωπικό (υλοτόμοσ – εξειδικευμζνουσ εργάτεσ ) και τθ λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ. Ο 
ανάδοχοσ ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τισ ηθμίεσ που κα προκλθκοφν κατά τθν κλάδευςθ, ζναντι τρίτων. 
 
6) ΆΔΕΥΣΘ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟ  
Θ άρδευςθ κα γίνει με βυτίο ςε αυτοκίνθτο. Κάκε φυτό κα ποτίηεται χωριςτά με πλαςτικό ςωλινα (λάςτιχο) 
από τον εργάτθ άρδευςθσ, ο οποίοσ και γεμίηει τθν λεκάνθ άρδευςθσ των φυτϊν κατά ςειρά ςε ποςότθτα 10 
lt ανά κάμνο και 30 lt ανά δζντρο. Θ χρονικι περίοδοσ ποτίςματοσ ξεκινάει από τον Απρίλιο και τελειϊνει τον 
Σεπτζμβριο, πάντα ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Ο ανάδοχοσ κα ελζγχει τθν περιοχι ποτίςματοσ και κα 
απομακρφνει τυχόν ςκουπίδια ι άλλα αντικείμενα που δυςχεραίνουν τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. Επειδι 
το πότιςμα με βυτίο κα γίνεται ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα 
μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων του και τθν ομαλι κυκλοφορία των οχθμάτων. Το πότιςμα κα 
πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του επιβλζποντα τθσ υπθρεςίασ και τισ κλιματολογικζσ 
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ςυνκικεσ. Για τθν ποιοτικι αποδοχι τθσ εργαςίασ κα πρζπει τα φυτά να είναι ςε καλι κατάςταςθ από 
πλευράσ ποτίςματοσ. 

7)  ΆΔΕΥΣΘ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΡΑΟΧΕΣ  
Θ άρδευςθ κα γίνει με λάςτιχο άρδευςθσ. Κάκε φυτό κα ποτίηεται χωριςτά με πλαςτικό ςωλινα (λάςτιχο) 
κατάλλθλθσ διατομισ ςε οποιαδιποτε κλίςθ από τον εργάτθ άρδευςθσ, ο οποίοσ και γεμίηει τθν λεκάνθ 
άρδευςθσ των φυτϊν κατά ςειρά ςε ποςότθτα 15 lt ανά κάμνο . Θ χρονικι περίοδοσ ποτίςματοσ ξεκινάει από 
τον Απρίλιο και τελειϊνει τον Σεπτζμβριο, πάντα ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Ο ανάδοχοσ κα ελζγχει 
τθν περιοχι ποτίςματοσ και κα απομακρφνει τυχόν ςκουπίδια ι άλλα αντικείμενα που δυςχεραίνουν τθν 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. Θ προμικεια του λάςτιχου βαρφνει τον ανάδοχο. 
 

 
8) ΑΔΕΥΣΘ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΡΙΓΕΙΟ Θ ΥΡΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΔΕΥΣΘΣ - ΜΘ ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΣΥΣΤΘΜΑ  
Θ άρδευςθ των φυτϊν κα γίνεται με επίγειο ι υπόγειο μθ αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα άρδευςθσ . Θ χρονικι 
περίοδοσ του ποτίςματοσ είναι από τον Απρίλιο μζχρι και τον Οκτϊβριο.  
Αρχικά ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ερευνιςει τθν αρδευόμενθ επιφάνεια, να επιςκευάςει και να 
αντικαταςτιςει φκαρμζνα εξαρτιματα των υφιςτάμενων δικτφων, θ προμικεια των οποίων αρχικά κα γίνει 
με ευκφνθ του Διμου. Αργότερα ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ελζγχει το αρδευτικό δίκτυο και να επιςκευάηει 
τυχόν ηθμιζσ και φκορζσ που ζχει υποςτεί με δικι του ευκφνθ. Ζλεγχοι κα γίνονται και κατά τθν διάρκεια του 
ποτίςματοσ ϊςτε το δίκτυο να είναι πάντα ςε καλι κατάςταςθ.  
Πταν θ άρδευςθ γίνεται με χριςθ προγραμματιςτι άρδευςθσ, ο τεχνίτθσ ζχοντασ μαηί του το πρόγραμμα 
άρδευςθσ, μετακινείται ςτουσ χϊρουσ λειτουργίασ των βαλβίδων, ελζγχει αν γίνεται κανονικά το πότιςμα, 
επιδιορκϊνει επί τόπου μικρζσ βλάβεσ όπωσ αντικατάςταςθ ςταλλακτϊν, ςυμπλιρωςθ τμθμάτων δικτφου 
κλπ. Οι επιςκευζσ γίνονται όταν το δίκτυο δεν ζχει νερό. Σε περίπτωςθ που υπάρχει διαρροι νεροφ από 
βλάβθ του δικτφου, γίνεται άμεςθ διακοπι τθσ παροχισ και αποκατάςταςι τθσ.  
Ο ανάδοχοσ με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ του οφείλει να παραδϊςει το αρδευτικό δίκτυο τουλάχιςτον ςτθν 
κατάςταςθ που το παρζλαβε.  
Για τθν ποιοτικι αξιολόγθςθ τθσ άρδευςθσ, κα πρζπει τα φυτά να είναι ςε καλι κατάςταςθ από πλευράσ 
ποτίςματοσ . Οι επαναλιψεισ ενδεικτικά κατανζμονται ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
 
ΕΓΑΣΙΕΣ/  
ΜΘΝΑ  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ΣΥΝΟΛΟ  

ΑΔΕΥΣΘ    2 3 5 5 5 3    23 

 
 
9) ΆΔΕΥΣΘ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΘΕΣ ΜΘ ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΜΕΝΟ  
 
Θ άρδευςθ χλοοτάπθτα κα γίνεται με εκτοξευτιρεσ με μθ αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα. Θ χρονικι περίοδοσ 
που ξεκινά το πότιςμα είναι από τον Απρίλιο μζχρι και τον Οκτϊβριο.  
Ππου τμιματα του ςυςτιματοσ άρδευςθσ(ςωλινεσ , μπεκ κλπ) ζχουν αποκθκευτεί για τθ χειμερινι περίοδο 
ςε αποκικθ του Διμου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να το εγκαταςτιςει, να το κζςει ςε λειτουργία και ςτο 
τζλοσ τθσ περιόδου ποτιςμάτων να το μαηζψει και να το μεταφζρει πάλι ςτθν αποκικθ του Διμου.  
Αρχικά ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ερευνιςει τθν επιφάνεια του χλοοτάπθτα να επιςκευάςει και να 
αντικαταςτιςει φκαρμζνα εξαρτιματα των υφιςτάμενων δικτφων, θ προμικεια των οποίων αρχικά κα γίνει 
με ευκφνθ του Διμου. Αργότερα ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ελζγχει το αρδευτικό δίκτυο και να επιςκευάηει 
τυχόν ηθμιζσ και φκορζσ που ζχει υποςτεί με δικι του ευκφνθ. Ζλεγχοι κα γίνονται και κατά τθν διάρκεια του 
ποτίςματοσ ϊςτε το δίκτυο να είναι πάντα ςε καλι κατάςταςθ.  
Επιδιορκϊνει επί τόπου μικρζσ βλάβεσ όπωσ ρφκμιςθ εκτοξευτιρων, κακάριςμα φίλτρων, ςφνδεςθ 
τριτεφοντοσ δικτφου κλπ. Οι επιςκευζσ γίνονται όταν το δίκτυο δεν ζχει νερό. Σε περίπτωςθ που υπάρχει 
διαρροι νεροφ από βλάβθ του δικτφου, γίνεται άμεςθ διακοπι τθσ παροχισ και αποκατάςταςι τθσ.  
Πταν θ άρδευςθ γίνεται με χειροκίνθτθ λειτουργία ανοίγματοσ των βαλβίδων, τότε ο τεχνίτθσ άρδευςθσ 
ανοίγει χειροκίνθτα τισ βαλβίδεσ του ςυςτιματοσ. Οι υπόλοιπεσ εργαςίεσ είναι ίδιεσ με τθν παραπάνω 
παράγραφο.  
Ο ανάδοχοσ με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ του οφείλει να παραδϊςει το αρδευτικό δίκτυο τουλάχιςτον ςτθν 
κατάςταςθ που το παρζλαβε.  
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Για τθν ποιοτικι αξιολόγθςθ τθσ άρδευςθσ, κα πρζπει ο χλοοτάπθτασ να βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ κακ’ 
όλθ τθν διάρκεια των ποτιςμάτων. Οι επαναλιψεισ ενδεικτικά κατανζμονται ςφμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα : 
ΕΓΑΣΙΕΣ/  
ΜΘΝΑ  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ΣΥΝΟΛΟ  

ΑΔΕΥΣΘ    2 3 7 8 7 3 2   30 

 
 
10) ΆΔΕΥΣΘ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΘΕΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 
 
Θ άρδευςθ χλοοτάπθτα κα γίνεται με εκτοξευτιρεσ με αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα. Θ χρονικι περίοδοσ που 
ξεκινά το πότιςμα είναι από τον Απρίλιο μζχρι και τον Οκτϊβριο.  
Ππου τμιματα του ςυςτιματοσ άρδευςθσ (ςωλινεσ, μπεκ κλπ) ζχουν αποκθκευτεί για τθ χειμερινι περίοδο 
ςε αποκικθ του Διμου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να το εγκαταςτιςει, να το κζςει ςε λειτουργία και ςτο 
τζλοσ τθσ περιόδου ποτιςμάτων να το μαηζψει και να το μεταφζρει πάλι ςτθν αποκικθ του Διμου.  
Αρχικά ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ερευνιςει τθν επιφάνεια του χλοοτάπθτα να επιςκευάςει και να 
αντικαταςτιςει φκαρμζνα εξαρτιματα των υφιςτάμενων δικτφων, θ προμικεια των οποίων αρχικά κα γίνει 
με ευκφνθ του Διμου. Αργότερα ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ελζγχει το αρδευτικό δίκτυο και να επιςκευάηει 
τυχόν ηθμιζσ και φκορζσ που ζχει υποςτεί με δικι του ευκφνθ. Ζλεγχοι κα γίνονται και κατά τθν διάρκεια του 
ποτίςματοσ ϊςτε το δίκτυο να είναι πάντα ςε καλι κατάςταςθ.  
Επιδιορκϊνει επί τόπου μικρζσ βλάβεσ όπωσ ρφκμιςθ εκτοξευτιρων, κακάριςμα φίλτρων, ςφνδεςθ 
τριτεφοντοσ δικτφου κλπ. Οι επιςκευζσ γίνονται όταν το δίκτυο δεν ζχει νερό. Σε περίπτωςθ που υπάρχει 
διαρροι νεροφ από βλάβθ του δικτφου, γίνεται άμεςθ διακοπι τθσ παροχισ και αποκατάςταςι τθσ.  
Οι υπόλοιπεσ εργαςίεσ είναι ίδιεσ με τθν παραπάνω παράγραφο.  
Ο ανάδοχοσ με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ του οφείλει να παραδϊςει το αρδευτικό δίκτυο τουλάχιςτον ςτθν 
κατάςταςθ που το παρζλαβε.  
Για τθν ποιοτικι αξιολόγθςθ τθσ άρδευςθσ, κα πρζπει ο χλοοτάπθτασ να βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ κακ’ 
όλθ τθν διάρκεια των ποτιςμάτων. Οι επαναλιψεισ ενδεικτικά κατανζμονται ςφμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα : 
 
ΕΓΑΣΙΕΣ/  
ΜΘΝΑ  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ΣΥΝΟΛΟ  

ΑΔΕΥΣΘ    2 3 7 8 7 3    30 

 
11) ΛΙΡΑΝΣΘ ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ  
 
Θα πραγματοποιείται λίπανςθ φκινόπωρο, με κοκκϊδεσ ςφνκετο λίπαςμα ελεγχόμενθσ αποδζςμευςθσ, με 
κόκκουσ επενδυμζνουσ με οργανικά πολυμερι για ςταδιακιαπελευκζρωςθ κρεπτικϊν ςτοιχείων, ειδικό για 
χλοοτάπθτα, που να περιζχει τα ςτοιχεία (Ν,,Κ) ςε αναλογία 20-5-10 με ιχνοςτοιχεία και ςίδθρο ςε 
περιεκτικότθτα τουλάχιςτον 0,2 %. Οι ποςότθτεσ λιπάςματοσ που κα εφαρμόηονται κα είναι ~20 κιλά ανά 
ςτρζμμα.  
Το λίπαςμα κα είναι ςε ςφραγιςμζνουσ ςάκουσ που κα αναγράφουν τον τφπο και το βάροσ αυτοφ και κα 
ςυνοδεφεται με δελτία αποςτολισ που κα παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία. Πταν πρόκειται να γίνει θ λίπανςθ 
κα προςκομίηονται όλοι οι ςάκοι του λιπάςματοσ και ζλεγχοσ τθσ ποςότθτασ του λιπάςματοσ κα γίνεται επί 
του αυτοκινιτου μεταφοράσ.  
Θ Υπθρεςία ζχει τθν δυνατότθτα κατά τθν κρίςθ τθσ να κακορίςει τισ επαναλιψεισ τθσ εργαςίασ. 

 
12) ΚΟΨΙΜΟ-ΕΚΙΗΩΣΘ ΘΑΜΝΩΝ  
Θ εργαςία αυτι περιλαμβάνει το κόψιμο και εκρίηωςθ κάμνων μπορντοφρασ ι μεμονωμζνων κάμνων με 
μθχανικά μζςα, με τον τεμαχιςμό ςε μικρότερα τμιματα, τθν εκρίηωςθ του υπόγειου τμιματοσ των κάμνων 
με εκςκαφζα και τθν απομάκρυνςθ όλων των προϊόντων κοπισ και εκρίηωςθσ με φορτθγό αυτοκίνθτο ςε 
τοποκεςία που κα υποδειχκεί.  
Ο ανάδοχοσ προκειμζνου να εκτελζςει τισ παραπάνω εργαςίεσ κα χρθςιμοποιιςει δικά του εργαλεία και 
μθχανικά μζςα, ενϊ ςε περίπτωςθ που δεν διακζτει εκςκαφζα, είναι υποχρεωμζνοσ να μιςκϊςει.  
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13) ΚΟΨΙΜΟ-ΕΚΙΗΩΣΘ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΤΩΝ  
 
Θ εργαςία αυτι περιλαμβάνει το κόψιμο και εκρίηωςθ με εκςκαφζα του υπόγειου τμιματοσ μεγάλων 
δζνδρων, αφοφ ζχει προθγθκεί κοπι, και απομάκρυνςθ των προϊόντων τθσ εκρίηωςθσ με φορτθγό 
αυτοκίνθτο προσ απόρριψθ ςε εγκεκριμζνθ κζςθ.  
Το υπόγειο τμιμα του φυτοφ (ριηικό ςφςτθμα και ίςωσ ζνα μικρό υπόλειμμα του κορμοφ) εκριηϊνεται με 
χριςθ μθχανικοφ εκςκαφζα .  
Ο ανάδοχοσ προκειμζνου να εκτελζςει τισ παραπάνω εργαςίεσ κα χρθςιμοποιιςει δικά του εργαλεία και 
μθχανικά μζςα, ενϊ ςε περίπτωςθ που δεν διακζτει εκςκαφζα, είναι υποχρεωμζνοσ να μιςκϊςει.  
Κατά τθν εκρίηωςθ κα εξετάηεται θ γειτνίαςθ του φυτοφ με καταςκευζσ ι άλλα φυτά . Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ 
κα γίνονται προςεκτικοί χειριςμοί για τθν απομάκρυνςθ του υπόγειου τμιματοσ του φυτοφ. Αν κρίνεται 
ςκόπιμο κα ανοίγεται κυκλικι τάφροσ ανάλογα με το μζγεκοσ του δζντρου και ςτθ ςυνζχεια κα αναςφρεται 
το υπόγειο τμιμα του φυτοφ με χριςθ εκςκαφζα.  
Ειδικά για τα δζνδρα ςτα πεηοδρόμια, οι ρίηεσ που βρίςκονται μζςα ςτο ζδαφοσ κα αφαιροφνται με ειδικό 
μθχάνθμα (κορμοφάγο). Θ εργαςία κεωρείται περαιωμζνθ όταν ζχει κοπεί, εκριηωκεί το δζντρο, ζχουν 
ςυλλεγεί και απομακρυνκεί τα προϊόντα κοπισ-εκρίηωςθσ και ζχουν αποκαταςτακεί οι διανοιχκζντεσ λάκκοι. 
 
14) ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ  
Θ εργαςία φφτευςθσ περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν ορκι φφτευςθ φυτϊν με ι χωρίσ 
μπάλα χϊματοσ :  
- Ρροςκικθ κθπευτικοφ χϊματοσ όπου αυτό κρικεί απαραίτθτο.  

-Αςφαλι μεταφορά των επιλεχκζντων φυτϊν - δενδρυλλίων ςτθν περιοχι φφτευςθσ  

-Διάνοιξθ λάκκων φφτευςθσ κατάλλθλθσ διαμζτρου και βάκουσ  

-Ψφτευςθ με ςωςτι τοποκζτθςθ του φυτοφ μζςα ςτον λάκκο, ςε κατακόρυφθ κζςθ  

- Ρροςκικθ χϊματοσ ςτον λάκκο μζχρι τθν επιφάνεια του εδάφουσ  

-Ράτθμα του χϊματοσ μζςα ςτον λάκκο φφτευςθσ  

- Στιριξθ με παςςάλουσ των φυτϊν (όπου αυτό απαιτείται)  

- Σχθματιςμό λεκάνθσ άρδευςθσ  

- Λίπανςθ και άρδευςθ των φυτϊν.  
 
Στθν εργαςία περιλαμβάνονται και θ απομάκρυνςθ όλων των υλικϊν που τυχόν προζκυψαν από τθν 
φφτευςθ.  
Οι φυτεφςεισ (ακριβισ κζςθ και είδοσ φυτοφ) κα γίνουν με υπόδειξθ τθσ Υπθρεςίασ και ευκφνθ του 
αναδόχου.  
 
Εγκατάςταςθ Φυτϊν και φφτευςθ δζνδρων (διάνοιξθ λάκκων και φφτευςθ)  
Στθν εγκατάςταςθ των φυτϊν περιλαμβάνονται ακόλουκεσ εργαςίεσ:  
- Το αρχικό βοτάνιςμα των χϊρων πριν τθ φφτευςθ τουσ με εργάτεσ ι μθχανικά μζςα. - Θ διάνοιξθ του 
λάκκου και ειδικότερα:  
- Για τα φυτά ςπορείου, ποϊδθ πολυετι και κάμνουσ περιλαμβάνεται θ διάνοιξθ λάκκου κατάλλθλων 
διαςτάςεων , ο πλιρθσ κακαριςμόσ από τισ πζτρεσ και θ διαμόρφωςθ του λάκκου φφτευςθσ.  

- Για τθ φφτευςθ των δζνδρων περιλαμβάνεται θ διάνοιξθ λάκκου διαςτάςεων 0,50 m x 0,50 m x 0,50 m , ο 
πλιρθσ κακαριςμόσ από τισ πζτρεσ και θ διαμόρφωςθ του λάκκου φφτευςθσ.  
- Θ μεταφορά και ενςωμάτωςθ ςτο λάκκο φφτευςθσ 50gr για τα φυτά ςπορείου και 100gr για τα δζνδρα και 
κάμνουσ, λιπάςματοσ τφπου 11.15.15, ι άλλου βαςικοφ λιπάςματοσ, τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ.  
- Θ μεταφορά του φυτοφ ςτο λάκκο φφτευςθσ, θ εξαγωγι από το πλαςτικό ςακίδιο ι φυτοδοχεία, θ 
αφαίρεςθ τυχόν ξθρϊν μερϊν αυτοφ, θ φφτευςθ κατακόρυφα και ςε ςτάκμθ τθν ίδια προσ το ζδαφοσ που το 
περιβάλλει, μ' αυτι που είχε με το χϊμα από το οποίο αφαιρζκθκε, θ ςυμπίεςθ του χϊματοσ μζςα ςτο λάκκο 
φφτευςθσ, ο ςχθματιςμόσ ανάλογθσ με τθν κόμθ λεκάνθσ άρδευςθσ, θ πρϊτθ άρδευςθ που κα γίνει κατά τθν 
εγκατάςταςθ του φυτοφ, θ ςυγκζντρωςθ και απομάκρυνςθ του άχρθςτου υλικοφ (πλαςτικά ςακίδια, 
φυτοδοχεία, πζτρεσ, ξθροί κλϊνοι κτλ.) ςε κζςεισ απόρριψθσ επιτρεπόμενεσ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ. Θ πρϊτθ 
άρδευςθ που αναφζρκθκε παραπάνω κα πρζπει να γίνεται τουλάχιςτον με 10 lt νερό για τα φυτά ςπορείου 
και 20 lt νερό για τουσ κάμνουσ και τα δζνδρα.  
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Πλοι οι λάκκοι φφτευςθσ κα ελζγχονται από τθν Υπθρεςία πριν από τθ φφτευςθ των φυτϊν, ενϊ θ φφτευςθ 
των φυτϊν κα γίνεται μόνο παρουςία του εποπτεφοντοσ τθσ Υπθρεςίασ.  
Σε αντίκετθ περίπτωςθ δεν κα πιςτοποιείται καμία εργαςία ι υλικό (αξία φυτοφ, διάνοιξθ λάκκων και 
φφτευςθ φυτοφ. 
Θ φφτευςθ των φυτϊν κα γίνει ςε κζςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν Υπθρεςία. 
 

 
15) ΥΡΟΣΤΥΛΩΣΘ ΔΕΝΤΟΥ ΓΙΑ ΜΘΚΟΣ ΡΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕΧΙ 2,50 Μ  
Α) Κατά τθν φφτευςθ των δζντρων :  
Οι πάςςαλοι πρζπει να ςτερεϊνονται καλά μζςα ςτο ζδαφοσ ςε βάκοσ 0,50μ, ςτο λάκκο του φυτοφ, προσ τθν 
πλευρά των κρατοφντων ανζμων, πριν αρχίςει θ διαδικαςία φφτευςθσ. Το δζνδρο πρζπει να τοποκετείται ςε 
απόςταςθ 10 cm από τον πάςςαλο και να ςτερεϊνεται ςτακερά πάνω ς' αυτόν, ςτα δφο τρίτα περίπου του 
φψουσ του δζνδρου, ςε δφο ςθμεία. Το υλικό πρόςδεςθσ πρζπει να είναι ανκεκτικό και ςε μορφι ταινίασ ι 
ελαςτικοφ ςυνδζςμου, ϊςτε να μθν προκαλζςει γδάρςιμο ι τραυματιςμό του κορμοφ, να ςταυρϊνει 
ανάμεςα ςτον πάςςαλο και ςτο δζνδρο και να ςτερεϊνεται γερά ςτο κακοριςμζνο φψοσ. Πταν τελειϊςει θ 
παςςάλωςθ κα γίνει ζλεγχοσ τθσ κακετότθτασ και ευκυγραμμίασ των παςςάλων.  
Β) Σε ιδθ υπάρχοντα δζντρα :  
Οι πάςςαλοι πρζπει να ςτερεϊνονται καλά μζςα ςτο ζδαφοσ ςε βάκοσ 0,50μ και ςε απόςταςθ 10εκ από τον 
κορμό. Το υλικό πρόςδεςθσ πρζπει να είναι ανκεκτικό και ςε μορφι ταινίασ ι ελαςτικοφ ςυνδζςμου, ϊςτε να 
μθν προκαλζςει γδάρςιμο ι τραυματιςμό του κορμοφ, να ςταυρϊνει ανάμεςα ςτον πάςςαλο και ςτο δζνδρο 
και να ςτερεϊνεται γερά ςτο κακοριςμζνο φψοσ. Πταν τελειϊςει θ παςςάλωςθ κα γίνει ζλεγχοσ τθσ 
κακετότθτασ και ευκυγραμμίασ των παςςάλων.  
Οι πάςςαλοι υποςτφλωςθσ δζνδρων κα πρζπει να είναι από ξφλο καςτανιάσ, να είναι πελεκθτοί και τελείωσ 
αποφλοιωμζνοι, να ζχουν δε περίπου ενιαίο πάχοσ (διάμετρο) 4 cm ζωσ 5 cm ςε όλο το μικοσ τουσ. Το κάτω 
μζροσ κάκε παςςάλου και μζχρι φψουσ 0,60 m. κα είναι επαλειμμζνο με παχφ ςτρϊμα πίςςασ.  
Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ των φυτϊν, ο Ανάδοχοσ κα κάνει ζλεγχο τθσ 
ςτακερότθτασ και κακετότθτασ των παςςάλων και κα προβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ των παςςάλων που 
παρουςιάηουν προβλιματα. 
 

 
16) ΣΧΘΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΔΕΥΣΘΣ  
Ο ςχθματιςμόσ των λεκανϊν άρδευςθσ περιλαμβάνει τθν εκςκαφι του εδάφουσ γφρω από τον κορμό του 
φυτοφ και τθ δθμιουργία λεκάνθσ για τθν άρδευςθ αυτοφ. Θ λεκάνθ καταςκευάηεται ςε διαςτάςεισ και με 
τρόπο ϊςτε να ςυγκρατεί νερό που χρειάηεται το φυτό, ανεξάρτθτα από το αν θ λεκάνθ άρδευςθσ κα 
ςχθματιςτεί ςε οριηόντια επιφάνεια ι πρανζσ. Κατά το ςχθματιςμό τθσ λεκάνθσ καταςτρζφεται θ υπάρχουςα 
αυτοφυισ βλάςτθςθ ϊςτε να είναι πάντοτε καλά ςχθματιςμζνεσ και κακαρζσ από ηιηάνια και με ςυντριβι του 
χϊματοσ τθσ επιφανειακισ ςτρϊςθσ (ψιλοχωματιςμόσ) εξαφανίηεται θ κροφςτα που υπάρχει. 
 
ΙΙΙ. ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ  
 
Για τθν παροχι των ανωτζρω υπθρεςιϊν απαιτείται θ διάκεςθ από πλευράσ του αναδόχου  

 ζμπειρου επιςτθμονικοφ προςωπικοφ ειδικότθτασ Γεωπόνου ι Δαςολόγου ι ΤΕ Γεωπονίασ ι ΤΕ 
Δαςοπονίασ, το οποίο κα απαςχολείται ςε όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν και κα είναι υπεφκυνο για 
το ςυντονιςμό, τθν οργάνωςθ και τθν επίβλεψθ τθσ ςυντιρθςθσ κακϊσ και 

 ζμπειρου και καταρτιςμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ άρτια εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν.  

 
Για τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν κα πρζπει ο ανάδοχοσ να διακζτει πλιρθ και ςε άριςτθ κατάςταςθ, 
εξοπλιςμό μθχανθμάτων και εργαλείων. Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τισ εργαςίεσ τθσ 
μελζτθσ κα πρζπει να είναι ο κατάλλθλοσ για τθν κάκε εργαςία και να ςυνοδεφεται με όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
πιςτοποιιςεισ νόμιμθσ λειτουργίασ οχθμάτων και μθχανθμάτων (π.χ όχθμα, καλακοφόρο κλπ.), με ευκφνθ 
του αναδόχου.  
Σθμειϊνεται ότι τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, υλικά και οι μζκοδοι εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κα 
τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ.  
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Για τθν άρτια και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν απαιτείται να διατίκεται από τον ανάδοχο, ςτο ελάχιςτο το 
προςωπικό και ο εξοπλιςμόσ που δίνονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ ανά ομάδα: 
 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ  
ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΑΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

Επιςτθμονικό προςωπικό Γεωπόνοσ ι 
Δαςολόγοσ ι ΤΕ Γεωπονίασ ι ΤΕ Δαςοπονίασ 

2 
 

Οδθγοί  2 

Ωειριςτισ καλακοφόρου οχιματοσ 1 

Ζμπειροσ ςυντθρθτισ αρδευτικϊν δικτφων 1 

Εργατοτεχνικό προςωπικό  6 

 
 
 
Ειδικότερα για το προςωπικό απαιτείται:  
 

 Δφο (2) άτομα επιςτθμονικό προςωπικό ειδικότθτασ Γεωτεχνικοφ (Γεωπόνου ι Δαςολόγου) ι ΤΕ 
Γεωπονίασ ι ΤΕ Δαςοπονίασ με εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν  
 

(Απαιτείται αντίγραφο Ρτυχίου Γεωπόνου ι Δαςολόγου ι ΤΕ Γεωπονίασ ι ΤΕ Δαςοπονίασ που κα 
αναλάβουν  τθν επίβλεψθ των εργαςιϊν τα οποία και κα ςυνεργάηονται με τθν Υπθρεςία για τθ ςωςτι 
και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. Ρροκειμζνου για Γεωτεχνικό απαιτείται και θ άδεια άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ από το ΓΕΫΤΕΕ ςε ιςχφ τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ) 

Επίςθσ, όςον αφορά τισ εργαςίεσ ψεκαςμϊν ςτον φάκελο τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι 
οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να αναρτιςουν ψθφιακό αρχείο ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. και να υποβάλλουν ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο επί ποινι αποκλειςμοφ πιςτοποιθτικό γνϊςεων ορκολογικισ χριςθσ γεωργικϊν 
φαρμάκων του επιβλζποντα επιςτιμονα (γεωπόνου ι τεχνολόγου γεωπονίασ ι δαςολόγου ι 
τεχνολόγου δαςοπονίασ) ι των εργατϊν που κα πραγματοποιιςουν τουσ ψεκαςμοφσ ςφμφωνα με τθν 
ΚΥΑ 8197/90920/22-7-2013 (ΨΕΚ 1883 Βϋ/1-8-2013) Θζςπιςθ Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ με ςτόχο τθν 
εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ και τθν προςταςία του ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ. 

 

 Δζκα   (10) τουλάχιςτον   άτομα εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ των ανάλογων ειδικοτιτων όπωσ ςτον 
ωσ άνω πίνακα.  

 Δφο (2) τουλάχιςτον άτομα από τα παραπάνω,  κα ζχουν ςτθν κατοχι τουσ δίπλωμα αςφαλοφσ 
εργαςίασ ςε Φψθ ςτθ Δενδροκομία που να καλφπτονται οι ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ:  
 

1. Νομοκεςία και Ευρωπαϊκά Ρρότυπα, Εκτίμθςθ κινδφνου, Ρρογραμματιςμόσ εργαςίασ, Ρτϊςεισ, 
Συντελεςτισ Ρτϊςθσ, Μζςα Συλλογικισ Ρροςταςίασ από Ρτϊςθ  

2.    Μζςα ατομικισ προςταςίασ από πτϊςθ, Ρρότυπα-Αςφαλι Ωριςθ-Ζλεγχοσ Εξοπλιςμοφ, Αγκυρϊςεισ           
       ςε  Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ και Δζνδρα.  

       3.    Τεχνικζσ πρόςβαςθσ και αςφάλιςθσ με χριςθ ςκοινιϊν, διπλοφ αναδζτθ με απορροφθτι ενζργειασ    

               ΕΝ355, Στακεροποιθτι κζςθσ εργαςίασ ΕΝ358, Κάκετου ςχοινιοφ αςφάλειασ με ανακόπτθ ΕΝ353-2.      

              Αςφαλι Ωριςθ Ψορθτισ Κλίμακασ, Μζκοδοι Ρρόςδεςθσ & Στακεροποίθςθσ. 

 

 Αντίγραφο τθσ άδειασ των οδθγϊν και των χειριςτϊν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία  
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ - ΟΧΘΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΕΙΔΟΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ - ΟΧΘΜΑΤΟΣ  ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
Αυτοκινοφμενθ βενηινοκίνθτθ χλοοκοπτικι μθχανι με χορτοςυλλζκτθ  3 

Βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι  6 
Αλυςοπρίονο (με διάφορα μικθ λάμασ) 4 
Τθλεςκοπικό αλυςοπρίονο  3 
Βενηινοκίνθτο ψαλίδι μπορντοφρασ  3 
Τθλεςκοπικό Βενηινοκίνθτο ψαλίδι μπορντοφρασ  2 
Ψυςθτιρασ  2 
Βυτίο μεταφοράσ νεροφ >500λτ 2 
Ϊεκαςτικό μθχάνθμα με τθν κατάλλθλθ αντλία, ςωλινα διατομισ και 
ακροφφςιο ϊςτε το ψεκαςτικό διάλυμα να φτάνει ςε φψοσ 15 μζτρων.  

3 

Ρρεμνοφάγο Ππωσ αναφζρεται παρακάτω 
Θρυμματιςτι κλαδιϊν  Ππωσ αναφζρεται παρακάτω 
Ανοιχτό φορτθγό- όχθμα (ζωσ 3,5tn) για τθ μεταφορά των προϊόντων κοπισ 
χόρτων, κλαδιϊν και προςωπικοφ  

Ππωσ αναφζρεται παρακάτω 

Ανοιχτό φορτθγό- όχθμα (ζωσ 3,5tn) για τθ μεταφορά προςωπικοφ  Ππωσ αναφζρεται παρακάτω 
Καλακοφόρο όχθμα για φψοσ άνω των 20μ.  Ππωσ αναφζρεται παρακάτω 
Ζνα (1) Ψορτθγό όχθμα με αρπάγθ για τθν φόρτωςθ των προϊόντων 
ςυντιρθςθσ πραςίνου- κλαδζματα 

Ππωσ αναφζρεται παρακάτω 

 
Για τα οχιματα / μθχανιματα απαιτείται:  
 

 Ζνα (1) καλακοφόρο όχθμα για φψοσ άνω των 20μ. με αντίγραφο άδειασ ανυψωτικοφ μθχανιματοσ 
(καλακοφόρου) ανφψωςθσ προςϊπων και πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για φψθ άνω των 20 
μζτρων  

 Ζνα(1) ανοιχτό φορτθγό - όχθμα (ζωσ 3,5tn) για τθ μεταφορά των προϊόντων κοπισ χόρτων, κλαδιϊν 
ςε χϊρουσ που επιτρζπεται  

 Ζνα (1) Ψορτθγό όχθμα με αρπάγθ για τθν φόρτωςθ των προϊόντων ςυντιρθςθσ πραςίνου- 
κλαδζματα 

 Ζνα(1) ανοιχτό φορτθγό - όχθμα (ζωσ 3,5tn) για τθ μεταφορά προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ. 

 Ζναν (1) πρεμνοφάγο μθχανοκίνθτο, να τροφοδοτείται από αυτόνομο κινθτιρα και για διάμετρο 
πρζμνων τουλάχιςτον 40 εκατοςτϊν. 

 Ζναν (1) κρυμματιςτι κλαδιϊν, να τροφοδοτείται από αυτόνομο κινθτιρα και για διάμετρο κλαδιϊν 
τουλάχιςτον 15 εκατοςτϊν. 

 Αντίγραφο του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου και άδειασ κυκλοφορίασ όλων των διακζςιμων 
μθχανθμάτων και οχθμάτων ςε ιςχφ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία  

 Αντίγραφο Τεχνικοφ Ελζγχου των μθχανθμάτων και οχθμάτων ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία  

 Δίπλωμα του οδθγοφ και του χειριςτι για κάκε περίπτωςθ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία  
 

Σε περίπτωςθ που το προςωπικό ι ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ δεν είναι 
ιδιόκτθτοσ, ςυνολικά ι τμιμα του, ο προςφζρων κα δεςμεφεται, με Υπεφκυνθ Διλωςι του να κατακζςει, 
εφόςον ανακθρυχκεί μειοδότθσ, το ςυμφωνθτικό μίςκωςισ του εξοπλιςμοφ, χειριςτϊν και οδθγϊν, για 
διάςτθμα τουλάχιςτον όςο διαρκεί θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. Αν δεν υπάρχει τζτοιο ςυμφωνθτικό, κα 
κατατίκεται Υπεφκυνθ Διλωςθ του ιδιοκτιτθ των μθχανθμάτων και φορτθγϊν, κακϊσ και των οδθγϊν και 
χειριςτϊν και όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα από τα οποία να τεκμθριϊνεται ότι, αυτόσ ζχει, κατά τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλιρθ κυριότθτά του τον ελάχιςτο απαιτοφμενο μθχανολογικό 
εξοπλιςμό ςυνοδευόμενθ από τα ανωτζρω ζγγραφα και κα τον διακζςει κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 
εργαςίασ.  
Πλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα κα πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ τθν θμζρα τθσ προςφοράσ και για όςο διαρκεί 
το χρονοδιάγραμμα τθσ εργαςίασ και κα ζχουν εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμζρα διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ.  
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Επιπλζον των ανωτζρω απαιτείται ικανόσ αρικμόσ εργαλείων (τςουγκράνεσ, μεταλλικζσ ςκοφπεσ, 
κλαδευτιρια, τςάπεσ κ.λ.π.) για τθ ςυγκζντρωςθ των προϊόντων κοπισ και των λοιπϊν άχρθςτων υλικϊν, 
κακϊσ και όλων των απαραιτιτων μζςων προςταςίασ.  Ενδεικτικά  αναφζρονται : 
 
1) Ϊαλίδια μπορντοφρασ 
2) Κλαδευτιρια (PRUNING SHEARS) 
3) Ϊαλίδεσ κλαδζματοσ (LOPPING SHEARS) 
4) Ρριόνια κλαδζματοσ 
5) Τθλεςκοπικά κλαδευτιρια (Pole pruners) 
8) Τςουγκράνεσ / Συρμάτινεσ ςκοφπεσ 
 
Ακόμθ ο ανάδοχοσ κα κατακζςει Τεχνικι περιγραφι των εργαςιϊν, το διακζςιμο επιςτθμονικό και εργατικό 
δυναμικό και το μθχανολογικό εξοπλιςμό με τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά, που κα χρθςιμοποιθκεί, όπωσ 
αναφζρεται παραπάνω και με τθ δζςμευςθ ότι κα διακζςει και επιπλζον ςυνεργείο, πλιρωσ εξοπλιςμζνο, 
εάν του ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία. 
 
 
IV ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ - ΑΔΕΙΕΣ 
α) Να διακζτουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με το Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ κατά ISO 9001:2015ι 
άλλο ιςοδφναμο πρότυπο ςε ιςχφ, εκδοκζν ςτο όνομα του διαγωνιηόμενου, εκδιδόμενο από επίςθμα 
ινςτιτοφτα ποιοτικοφ ελζγχου ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνθσ αρμοδιότθτασ, με πεδίο εφαρμογισ τθν 
καταςκευι και ςυντιρθςθ πραςίνου και δικτφων άρδευςθσ .  
 
β.Να διακζτουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με το Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ κατά ISO 
14001:2015 ι άλλοιςοδφναμο πρότυπο ςε ιςχφ, εκδοκζν ςτο όνομα του διαγωνιηόμενου, εκδιδόμενο από 
επίςθμα ινςτιτοφτα ποιοτικοφ ελζγχου ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνθσ αρμοδιότθτασ, με πεδίο εφαρμογισ τθν 
καταςκευι και ςυντιρθςθ πραςίνου και δικτφων άρδευςθσ.  
 
γ. Να διακζτουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Υγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία 
κατά OHSAS 18001:2007 ι άλλο ιςοδφναμο πρότυπο ςε ιςχφ, εκδοκζν ςτο όνομα του διαγωνιηόμενου, 
εκδιδόμενο από επίςθμα ινςτιτοφτα ποιοτικοφ ελζγχου ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνθσ αρμοδιότθτασ, με 
πεδίο εφαρμογισ τθν καταςκευι και ςυντιρθςθ πραςίνου και δικτφων άρδευςθσ.  
 
δ. Να διακζτουν άδεια για τθν δραςτθριότθτα ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων 
με ςκοπό τθν μεταφορά και απόρριψθ των προϊόντων κλαδεφςεων και απορριμμάτων . 
 
          
     Μυτιλινθ Ιοφλιοσ  2021  
                                                                         
          ΘΕΫΘΘΘΚΕ 
 
                Ο                                                                      Ο ΑΝΑΡΛΘΫΤΘΣ 
       ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ  
                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     (ΣΥΜΨΫΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΑΡΟΨΑΣΘ Α. ΡΫΤ. Γ.Γ.Ψ024-03/7694) 

                   
     ΕΥΣΤ. ΣΑKΚΘΣ                                               ΩΙΣΤΟΨΑΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ            EΓΑΣΙΑ:  ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΧΩΩΝ ΡΑΣΙΝΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                     ΚΑΙ ΡΑΚΩΝ 2021-2023 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ                                                                       
Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                             
Α. ΜΕΛ.:     34/2021                                                             
         ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  349.000,00 € 

          ΦΡΑ 24%                    :    83.760,00 € 
          ΣΥΝΟΛΟ                      :  432.760,00 € 
 
 
 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α A.T. Ρεριγραφι αντικειμζνου 
ΚΫΔΙΚΟΣ 
ΑΘΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΫ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΤΘΤΫΝ 

2021 
 ΣΥΝΟΛΟ 

    A. ΣΥΝΤΘΘΣΘ    ΡΑΣΙΝΟΥ          

1 19 
Σχθματιςμόσ λεκανϊν άρδευςθσ φυτϊν διαμζτρου 
από 0.41 ζωσ 0.60μ 

ΣΤ1.1 τεμ 0,2 400 80,00 € 

2 20 
Άρδευςθ χλοοτάπθτα με εκτοξευτιρεσ 
(αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα) 

ΣΤ2.2.5 ςτρεμ 0,95 50 47,50 € 

3 21 
Άρδευςθ χλοοτάπθτα με εκτοξευτιρεσ (μθ 
αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα) 

ΣΤ2.2.6 ςτρεμ 1,75 50 87,50 € 

4 22 Άρδευςθ και λίπανςθ φυτϊν με βυτίο 
ΣΤ2.1.1Σ

Ω 
τεμ 0,07 2.000 140,00 € 

5 23 Άρδευςθ φυτϊν από παροχζσ ΣΤ2.1.4 τεμ 0,0225 500 11,25 € 

6  24 
Άρδευςθ φυτϊν με επίγειο ι υπόγειο ςφςτθμα 
άρδευςθσ, μθ αυτοματοποιθμζνο 

ΣΤ2.1.6 ΤΕΜ 0,0055 5.000 27,50 € 

7 25 Κλαδοκάκαρο δζνδρων ΝΕΟ τεμ 5    

8 26 
Ανανζωςθ -- διαμόρφωςθ κόμθσ παλαιϊν 
ανεπτυγμζνων κάμνων φψουσ ζωσ 1.70m 

ΣΤ4.5.1 τεμ 0,6 500 300,00 € 

9 27 
Ανανζωςθ -- διαμόρφωςθ κόμθσ παλαιϊν 
ανεπτυγμζνων κάμνων φψουσ πάνω από 1.70m 

ΣΤ4.5.2 τεμ 2,75 60 165,00 € 

10 28 
Διαμόρφωςθ κάμνων ςε μπορντοφρα με μθχανικό 
χειροκίνθτο ψαλίδι μπορντοφρασ 

ΣΤ4.6.2 m  0,25 998 249,50 € 

11 29 
Κοφρεμα χλοοτάπθτα και χλοοτάπθτα πρανϊν με 
βενηινοκίνθτθ χλοοκοπτικι μθχανι 

ΣΤ4.8.1 ςτρεμ 27,5 20 550,00 € 

12 30 Βοτάνιςμα με τα χζρια ΣΤ6.1 ςτρεμ 90 5 450,00 € 

13 31 
Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό 
μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι ςε άλςθ, πάρκα, 
πλατείεσ και ελεφκερουσ χϊρουσ 

ΣΤ6.3.2 ςτρεμ 30 160 4.800,00 € 

14 32 
Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό 
μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι ςε διαχωριςτικζσ 
νθςίδεσ και ερείςματα οδικϊν αξόνων 

ΣΤ6.3.3 ςτρεμ 40 100 4.000,00 € 

15 33 
Κοπι και απομάκρυνςθ ξυλωδϊν φυτϊν με 
μθχανιματα και εργάτεσ 

ΣΤ6.5 ςτρεμ 85 10 850,00 € 

16 34 
Κόψιμο - εκρίηωςθ μεμονωμζνου κάμνου με φψοσ 
άνω του 1,50 m 

Η1.3 τεμ 4 20 80,00 € 

17 35 
Εκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου κορμοφ 
από 0.61 ζωσ 0.90 

Η2.3 τεμ 80 15 1.200,00 € 

18 36 
Εκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου κορμοφ 
από 0.91 ζωσ 1.20 

Η2.4 τεμ 100 9 900,00 € 

19 37  
Εκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου κορμοφ 
από 1.21 ζωσ 1.50 

Η2.5 τεμ 135 10 1.350,00 € 

20 38 
Ψυτοπροςταςία κάμνων και δζνδρων φψουσ μζχρι 
4 m 

ΣΤ5.1 τεμ 0,2 200 40,00 € 

21 39 Ψυτοπροςταςία δζνδρων φψουσ πάνω από 4 m ΣΤ5.2 τεμ 0,4 255 102,00 € 
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22 40  
Ψυτοπροςταςία κάμνων και δζνδρων φψουσ μζχρι 
4 m με βιολογικά ςκευάςματα 

ΣΤ5.4 τεμ 6 100 600,00 € 

23 41  
Ψυτοπροςταςία δζνδρων φψουσ πάνω από 4 m με 
βιολογικά ςκευάςματα 

ΣΤ5.5 τεμ 11 250 2.750,00 € 

   B. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ          

24 42 
Υποςτφλωςθ δζνδρου χωρίσ τθν αξία του 
παςςάλου ( για μικοσ παςςάλου μζχρι 2.5μ) 

Ε11.2 τεμ 0,6 200 120,00 € 

25 43 Εγκατάςταςθ χλοοτάπθτα με ςπορά Ε13.1 ςτρεμ 2000 4 8.000,00 € 

26 44 Εγκατάςταςθ προπαραςκευαςμζνου χλοοτάπθτα Ε13.2 ςτρεμ 5500  0 0,00 € 

27 45 Λίπανςθ χλοοτάπθτα χειρωνακτικι ΣΤ3.4 ςτρεμ 11,25 15 168,75 € 

28 46 
Άνοιγμα λάκκων ςε γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ εδάφθ με 
εργαλεία χειρόσ διαςτάςεων 0.30 Ω 0.30 Ω 0.30 μ 

Ε1.1 τεμ 0,75 352 264,00 € 

29 47 
Άνοιγμα λάκκων ςε γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ εδάφθ με 
εργαλεία χειρόσ διαςτάςεων 0.50 Ω 0.50 Ω 0.50 μ 

Ε2.2 τεμ 2 50 100,00 € 

30 48 
Άνοιγμα λάκκων με χριςθ εκςκαπτικοφ 
μθχανιματοσ διαςςτάςεων 1.00Ω1.00Ω1.00 μ 

Ε4.3 τεμ 4 100 400,00 € 

31 49 Ψφτευςθ ποωδϊν φυτϊν και βολβϊν  Ε9.1 τεμ 0,4 200 80,00 € 

32 50 
Ψφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 2.00 - 
12.00 lt 

Ε9.4ΣΩ τεμ 1,3 150 195,00 € 

33 51 
Ψφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 12.500-
22.00 lt 

Ε9.6 τεμ 3 50 150,00 € 

34 52 Ψφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 23-40 lt Ε9.7 τεμ 4 50 200,00 € 

35 53 
Ρλιρωςθ νθςίδων με φυτικι γθ ςε αςτικζσ 
περιοχζσ χωρίσ τθν προμικεια του υλικοφ 

Α6 m3 2,6 20 52,00 € 

36 54 Ενςωμάτωςθ βελτιωτικϊν εδάφουσ Γ2 m3 5 6 30,00 € 

37 55 Τοποκζτθςθ κθπευτικοφ χϊματοσ Δ7 m3 8,5 10 85,00 € 

38 56 
Ωειρωνακτικι εκςκαφι και επαναπλιρωςθ 
τάφρων υπογείου αρδευτικοφ δικτφου (τάφροι 
βάκουσ 20-40cm) 

Α9.2 m 1 110 110,00 € 

39 57 Τοποκζτθςθ οργανικϊν φυτικϊν υποςτρωμάτων Δ11 m3 85 4 340,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2021 29.075,00 € 

ΦΡΑ 24%   6.978,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  2021  (ΜΕ Φ.Ρ.Α.)   36.053,00 € 

 
 
 

α/α A.T. ΡΕΙΓΑΨΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΚΫΔΙΚΟΣ 
ΑΘΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΫ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΤΘΤΫΝ 

2022 
ΣΥΝΟΛΟ €  

        

1 1 
Κοπι ι /και εκρίηωςθ δζνδρων φψουσ μζχρι 
4m 

ΣΤ4.1.3 τεμ 6 40 240,00 € 

2 2 
Ανανζωςθ ι διαμόρφωςθ κόμθσ δζνδρων 
φψουσ μζχρι 4m 

ΣΤ4.1.2ΣΩ τεμ 9 400 3.600,00 € 

3 3 
Ανανζωςθ θ διαμόρφωςθ κόμθσ ι κοπι 
δζνδρων φψουσ 4-8m 

ΣΤ4.2.1 τεμ 25 300 7.500,00 € 

4 4 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων 
φψουσ 8-12m ςε πλατείεσ, πάρκα κλπ 

ΣΤ4.3.1 τεμ 67,5 80 5.400,00 € 

5 5 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγαλϊν δζνδρων 
φψουσ 8-12m ςε νθςίδεσ,ερείςματα κλπ 

ΣΤ4.3.2 τεμ 87,5 70 6.125,00 € 

6 6 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων 
φψουσ 12-16m ςε πλατείεσ, πάρκα κλπ 

ΣΤ4.3.3 τεμ 100 40 4.000,00 € 

7 7 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων 
φψουσ 12-16m ςε νθςίδεσ, ερείςματα κλπ 

ΣΤ4.3.4 τεμ 140 50 7.000,00 € 

8 8 Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων ΣΤ4.3.5 τεμ 150 30 4.500,00 € 
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φψουσ 16-20m ςε πλατείεσ , πάρκα κλπ 

9 9 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγαλϊν δζνδρων 
φψουσ 16-20m ςε νθςίδεσ, ερείςματα κλπ 

ΣΤ4.3.6 τεμ 225 30 6.750,00 € 

10 10 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγαλϊν δζνδρων 
φψουσ πάνω από 20 m ςε πλατείεσ, πάρκα κλπ 

ΣΤ4.3.7 τεμ 250 22 5.500,00 € 

11 11 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγαλϊν δζνδρων 
φψουσ πάνω από 20 m ςε νθςίδεσ, ερείςματα 
κλπ 

ΣΤ4.3.8 τεμ 325 20 6.500,00 € 

12 12 
Ανανζωςθ - διαμόρφωςθ-κόπθ τμιματοσ 
δζνδρων φψουσ 4-8m 

ΝΖΟ τεμ 20 15 300,00 € 

13 13 
Aνανζωςθ-διαμόρφωςθ-κοπι τμιματοσ 
δζνδρων φψουσ 8-12m 

ΝΕΟ τεμ 50 15 750,00 € 

14 14 
Ανανεϊςθ διαμόρφωςθ-κοπι τμιματοσ 
δζνδρων φψουσ 12-16m 

ΝΖΟ τεμ 70 15 1.050,00 € 

15 15 
Ανανζωςθ -διαμόρφωςθ-κοπι τμιματοσ 
δζνδρων φψουσ 16-20m 

ΝΕΟ τεμ 110 10 1.100,00 € 

16 16 
Ανανζωςθ - διαμόρφωςθ - κοπι τμιματοσ 
δζνδρων φψουσ πάνω από 20m 

ΝΖΟ τεμ 150 10 1.500,00 € 

17 17 
Κλάδεμα φοινίκων φψουσ κορμοφ ζωσ 2,5m 
και φυτοπροςταςία με βιολογικά ςκευάςματα 

ΣΤ4.4.1ΣΩ τεμ 16 200 3.200,00 € 

18 18 
Κλάδεμα φοινίκων φψουσ κορμοφ πάνω από 
2,5m και φυτοπροςταςία με βιολογικά 
ςκευάςματα 

ΣΤ4.4.2ΣΩ τεμ 27 500 13.500,00 € 

    Β. ΣΥΝΤΘΘΣΘ    ΡΑΣΙΝΟΥ           

19 19 
Σχθματιςμόσ λεκανϊν άρδευςθσ φυτϊν 
διαμζτρου από 0.41 ζωσ 0.60μ 

ΣΤ1.1 τεμ 0,2 2.501 500,20 € 

20 20 
Άρδευςθ χλοοτάπθτα με εκτοξευτιρεσ 
(αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα) 

ΣΤ2.2.5 ςτρεμ 0,95 750 712,50 € 

21 21 
Άρδευςθ χλοοτάπθτα με εκτοξευτιρεσ (μθ 
αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα) 

ΣΤ2.2.6 ςτρεμ 1,75 150 262,50 € 

22 22 Άρδευςθ και λίπανςθ φυτϊν με βυτίο ΣΤ2.1.1ΣΩ τεμ 0,07 25.000 1.750,00 € 

23 23 Άρδευςθ φυτϊν από παροχζσ ΣΤ2.1.4 τεμ 0,0225 2.000 45,00 € 

24  24 
Άρδευςθ φυτϊν με επίγειο ι υπόγειο ςφςτθμα 
άρδευςθσ, μθ αυτοματοποιθμζνο 

ΣΤ2.1.6 ΤΕΜ 0,0055 30.000 165,00 € 

25 25 Κλαδοκάκαρο δζνδρων ΝΕΟ τεμ 5 500 2.500,00 € 

26 26 
Ανανζωςθ -- διαμόρφωςθ κόμθσ παλαιϊν 
ανεπτυγμζνων κάμνων φψουσ ζωσ 1.70m 

ΣΤ4.5.1 τεμ 0,6 1.758 1.054,80 € 

27 27 
Ανανζωςθ -- διαμόρφωςθ κόμθσ παλαιϊν 
ανεπτυγμζνων κάμνων φψουσ πάνω από 
1.70m 

ΣΤ4.5.2 τεμ 2,75 60 165,00 € 

28 28 
Διαμόρφωςθ κάμνων ςε μπορντοφρα με 
μθχανικό χειροκίνθτο ψαλίδι μπορντοφρασ 

ΣΤ4.6.2 m  0,25 4.000 1.000,00 € 

29 29 
Κοφρεμα χλοοτάπθτα και χλοοτάπθτα πρανϊν 
με βενηινοκίνθτθ χλοοκοπτικι μθχανι 

ΣΤ4.8.1 ςτρεμ 27,5 300 8.250,00 € 

30 30 Βοτάνιςμα με τα χζρια ΣΤ6.1 ςτρεμ 90 10 900,00 € 

31 31 
Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό 
μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι ςε άλςθ, πάρκα, 
πλατείεσ και ελεφκερουσ χϊρουσ 

ΣΤ6.3.2 ςτρεμ 30 250 7.500,00 € 

32 32 
Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό 
μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι ςε διαχωριςτικζσ 
νθςίδεσ και ερείςματα οδικϊν αξόνων 

ΣΤ6.3.3 ςτρεμ 40 30 1.200,00 € 

33 33 
Κοπι και απομάκρυνςθ ξυλωδϊν φυτϊν με 
μθχανιματα και εργάτεσ 

ΣΤ6.5 ςτρεμ 85 20 1.700,00 € 

34 34 
Κόψιμο - εκρίηωςθ μεμονωμζνου κάμνου με 
φψοσ άνω του 1,50 m 

Η1.3 τεμ 4 20 80,00 € 

35 35 Εκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου Η2.3 τεμ 80 20 1.600,00 € 
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κορμοφ από 0.61 ζωσ 0.90 

36 36 
Εκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου 
κορμοφ από 0.91 ζωσ 1.20 

Η2.4 τεμ 100 20 2.000,00 € 

37 37  
Εκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου 
κορμοφ από 1.21 ζωσ 1.50 

Η2.5 τεμ 135 20 2.700,00 € 

38 38 
Ψυτοπροςταςία κάμνων και δζνδρων φψουσ 
μζχρι 4 m 

ΣΤ5.1 τεμ 0,2 1000 200,00 € 

39 39 
Ψυτοπροςταςία δζνδρων φψουσ πάνω από 4 
m 

ΣΤ5.2 τεμ 0,4 700 280,00 € 

40 40  
Ψυτοπροςταςία κάμνων και δζνδρων φψουσ 
μζχρι 4 m με βιολογικά ςκευάςματα 

ΣΤ5.4 τεμ 6 400 2.400,00 € 

41 41  
Ψυτοπροςταςία δζνδρων φψουσ πάνω από 4 
m με βιολογικά ςκευάςματα 

ΣΤ5.5 τεμ 11 1300 14.300,00 € 

    Γ. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ         0,00 € 

42 42 
Υποςτφλωςθ δζνδρου χωρίσ τθν αξία του 
παςςάλου ( για μικοσ παςςάλου μζχρι 2.5μ) 

Ε11.2 τεμ 0,6 2.000 1.200,00 € 

43 43 Εγκατάςταςθ χλοοτάπθτα με ςπορά Ε13.1 ςτρεμ 2000 4 8.000,00 € 

44 44 
Εγκατάςταςθ προπαραςκευαςμζνου 
χλοοτάπθτα 

Ε13.2 ςτρεμ 5500 1 5.500,00 € 

45 45 Λίπανςθ χλοοτάπθτα χειρωνακτικι ΣΤ3.4 ςτρεμ 11,25 20 225,00 € 

46 46 
Άνοιγμα λάκκων ςε γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ  
εδάφθ με εργαλεία χειρόσ διαςτάςεων 0.30 Ω 
0.30 Ω 0.30 μ 

Ε1.1 τεμ 0,75 1.500 1.125,00 € 

47 47 
Άνοιγμα λάκκων ςε γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ 
εδάφθ  με εργαλεία χειρόσ διαςτάςεων 0.50 Ω 
0.50 Ω 0.50 μ 

Ε2.2 τεμ 2 1.500 3.000,00 € 

48 48 
Άνοιγμα λάκκων με χριςθ εκςκαπτικοφ 
μθχανιματοσ 1.00Ω1.00Ω1.00 μ 

Ε4.3 τεμ 4 600 2.400,00 € 

49 49 Ψφτευςθ ποωδϊν φυτϊν και βολβϊν  Ε9.1 τεμ 0,4 900 360,00 € 

50 50 
Ψφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 2.00 
- 12.00 lt 

Ε9.4ΣΩ τεμ 1,3 600 780,00 € 

51 51 
Ψφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 
12.500-22.00 lt 

Ε9.6 τεμ 3 1.500 4.500,00 € 

52 52 
Ψφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 23-
40 lt 

Ε9.7 τεμ 4 500 2.000,00 € 

53 53 
Ρλιρωςθ νθςίδων με φυτικι γθ ςε αςτικζσ 
περιοχζσ χωρίσ τθν προμικεια του υλικοφ 

Α6 m3 2,6 50 130,00 € 

54 54 Ενςωμάτωςθ βελτιωτικϊν εδάφουσ Γ2 m3 5 10 50,00 € 

55 55 Τοποκζτθςθ κθπευτικοφ χϊματοσ Δ7 m3 8,5 200 1.700,00 € 

56 56 
Ωειρωνακτικι εκςκαφι και επαναπλιρωςθ 
τάφρων υπογείου αρδευτικοφ δικτφου (τάφροι 
βάκουσ 20-40cm) 

Α9.2 m 1 700 700,00 € 

57 57 
Τοποκζτθςθ οργανικϊν φυτικϊν 
υποςτρωμάτων 

Δ11 m3 85 30 2.550,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 
164.000,00 € 

ΦΡΑ 24%   

 
39.360,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΤΟΥΣ 2022  (ΜΕ ΦΡΑ)   

 
203.360,00 € 

α/α A.T. Ρεριγραφι αντικειμζνου 
ΚΫΔΙΚΟΣ 
ΑΘΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΫ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΤΘΤΫΝ  

2023 
  

        

            Α. ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ             

1 1 
Κοπι ι /και εκρίηωςθ δζνδρων φψουσ μζχρι 
4m 

ΣΤ4.1.3 τεμ 6 30 180,00 € 
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2 2 
Ανανζωςθ ι διαμόρφωςθ κόμθσ δζνδρων 
φψουσ μζχρι 4m 

ΣΤ4.1.2ΣΩ τεμ 9 300 2.700,00 € 

3 3 
Ανανζωςθ θ διαμόρφωςθ κόμθσ ι κοπι 
δζνδρων φψουσ 4-8m 

ΣΤ4.2.1 τεμ 25 250 6.250,00 € 

4 4 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων 
φψουσ 8-12m ςε πλατείεσ, πάρκα κλπ 

ΣΤ4.3.1 τεμ 67,5 80 5.400,00 € 

5 5 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγαλϊν δζνδρων 
φψουσ 8-12m ςε νθςίδεσ,ερείςματα κλπ 

ΣΤ4.3.2 τεμ 87,5 60 5.250,00 € 

6 6 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων 
φψουσ 12-16m ςε πλατείεσ, πάρκα κλπ 

ΣΤ4.3.3 τεμ 100 40 4.000,00 € 

7 7 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων 
φψουσ 12-16m ςε νθςίδεσ, ερείςματα κλπ 

ΣΤ4.3.4 τεμ 140 40 5.600,00 € 

8 8 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων 
φψουσ 16-20m ςε πλατείεσ , πάρκα κλπ 

ΣΤ4.3.5 τεμ 150 25 3.750,00 € 

9 9 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγαλϊν δζνδρων 
φψουσ 16-20m ςε νθςίδεσ, ερείςματα κλπ 

ΣΤ4.3.6 τεμ 225 25 5.625,00 € 

10 10 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγαλϊν δζνδρων 
φψουσ πάνω από 20 m ςε πλατείεσ, πάρκα 
κλπ 

ΣΤ4.3.7 τεμ 250 20 5.000,00 € 

11 11 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγαλϊν δζνδρων 
φψουσ πάνω από 20 m ςε νθςίδεσ, ερείςματα 
κλπ 

ΣΤ4.3.8 τεμ 325 20 6.500,00 € 

12 12 
Ανανζωςθ - διαμόρφωςθ-κόπθ τμιματοσ 
δζνδρων φψουσ 4-8m 

ΝΖΟ τεμ 20 19 380,00 € 

13 13 
Aνανζωςθ-διαμόρφωςθ-κοπι τμιματοσ 
δζνδρων φψουσ 8-12m 

ΝΕΟ τεμ 50 15 750,00 € 

14 14 
Ανανεϊςθ διαμόρφωςθ-κοπι τμιματοσ 
δζνδρων φψουσ 12-16m 

ΝΖΟ τεμ 70 15 1.050,00 € 

15 15 
Ανανζωςθ -διαμόρφωςθ-κοπι τμιματοσ 
δζνδρων φψουσ 16-20m 

ΝΕΟ τεμ 110 10 1.100,00 € 

16 16 
Ανανζωςθ - διαμόρφωςθ - κοπι τμιματοσ 
δζνδρων φψουσ πάνω από 20m 

ΝΖΟ τεμ 150 10 1.500,00 € 

17 17 
Κλάδεμα φοινίκων φψουσ κορμοφ ζωσ 2,5m 
και φυτοπροςταςία με βιολογικά ςκευάςματα 

ΣΤ4.4.1ΣΩ τεμ 16 200 3.200,00 € 

18 18 
Κλάδεμα φοινίκων φψουσ κορμοφ πάνω από 
2,5m και φυτοπροςταςία με βιολογικά 
ςκευάςματα 

ΣΤ4.4.2ΣΩ τεμ 27 500 13.500,00 € 

    Β. ΣΥΝΤΘΘΣΘ    ΡΑΣΙΝΟΥ          

19 19 
Σχθματιςμόσ λεκανϊν άρδευςθσ φυτϊν 
διαμζτρου από 0.41 ζωσ 0.60μ 

ΣΤ1.1 τεμ 0,2 2.000 400,00 € 

20 20 
Άρδευςθ χλοοτάπθτα με εκτοξευτιρεσ 
(αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα) 

ΣΤ2.2.5 ςτρεμ 0,95 750 712,50 € 

21 21 
Άρδευςθ χλοοτάπθτα με εκτοξευτιρεσ (μθ 
αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα) 

ΣΤ2.2.6 ςτρεμ 1,75 150 262,50 € 

22 22 Άρδευςθ και λίπανςθ φυτϊν με βυτίο ΣΤ2.1.1ΣΩ τεμ 0,07 25.000 1.750,00 € 

23 23 Άρδευςθ φυτϊν από παροχζσ ΣΤ2.1.4 τεμ 0,0225 2.000 45,00 € 

24  24 
Άρδευςθ φυτϊν με επίγειο ι υπόγειο 
ςφςτθμα άρδευςθσ, μθ αυτοματοποιθμζνο 

ΣΤ2.1.6 ΤΕΜ 0,0055 30.000 165,00 € 

25 25 Κλαδοκάκαρο δζνδρων ΝΕΟ τεμ 5 500 2.500,00 € 

26 26 
Ανανζωςθ -- διαμόρφωςθ κόμθσ παλαιϊν 
ανεπτυγμζνων κάμνων φψουσ ζωσ 1.70m 

ΣΤ4.5.1 τεμ 0,6 1.700 1.020,00 € 

27 27 
Ανανζωςθ -- διαμόρφωςθ κόμθσ παλαιϊν 
ανεπτυγμζνων κάμνων φψουσ πάνω από 
1.70m 

ΣΤ4.5.2 τεμ 2,75 60 165,00 € 

28 28 
Διαμόρφωςθ κάμνων ςε μπορντοφρα με 
μθχανικό χειροκίνθτο ψαλίδι μπορντοφρασ 

ΣΤ4.6.2 m  0,25 4.000 1.000,00 € 

29 29 Κοφρεμα χλοοτάπθτα και χλοοτάπθτα πρανϊν ΣΤ4.8.1 ςτρεμ 27,5 300 8.250,00 € 
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με βενηινοκίνθτθ χλοοκοπτικι μθχανι 

30 30 Βοτάνιςμα με τα χζρια ΣΤ6.1 ςτρεμ 90 10 900,00 € 

31 31 
Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό 
μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι ςε άλςθ, πάρκα, 
πλατείεσ και ελεφκερουσ χϊρουσ 

ΣΤ6.3.2 ςτρεμ 30 250 7.500,00 € 

32 32 
Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό 
μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι ςε διαχωριςτικζσ 
νθςίδεσ και ερείςματα οδικϊν αξόνων 

ΣΤ6.3.3 ςτρεμ 40 30 1.200,00 € 

33 33 
Κοπι και απομάκρυνςθ ξυλωδϊν φυτϊν με 
μθχανιματα και εργάτεσ 

ΣΤ6.5 ςτρεμ 85 20 1.700,00 € 

34 34 
Κόψιμο - εκρίηωςθ μεμονωμζνου κάμνου με 
φψοσ άνω του 1,50 m 

Η1.3 τεμ 4 20 80,00 € 

35 35 
Εκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου 
κορμοφ από 0.61 ζωσ 0.90 

Η2.3 τεμ 80 20 1.600,00 € 

36 36 
Εκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου 
κορμοφ από 0.91 ζωσ 1.20 

Η2.4 τεμ 100 20 2.000,00 € 

37 37  
Εκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου 
κορμοφ από 1.21 ζωσ 1.50 

Η2.5 τεμ 135 20 2.700,00 € 

38 38 
Ψυτοπροςταςία κάμνων και δζνδρων φψουσ 
μζχρι 4 m 

ΣΤ5.1 τεμ 0,2 1000 200,00 € 

39 39 
Ψυτοπροςταςία δζνδρων φψουσ πάνω από 4 
m 

ΣΤ5.2 τεμ 0,4 700 280,00 € 

40 40  
Ψυτοπροςταςία κάμνων και δζνδρων φψουσ 
μζχρι 4 m με βιολογικά ςκευάςματα 

ΣΤ5.4 τεμ 6 400 2.400,00 € 

41 41  
Ψυτοπροςταςία δζνδρων φψουσ πάνω από 4 
m με βιολογικά ςκευάςματα 

ΣΤ5.5 τεμ 11 1300 14.300,00 € 

    Ε. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ          

42 42 
Υποςτφλωςθ δζνδρου χωρίσ τθν αξία του 
παςςάλου ( για μικοσ παςςάλου μζχρι 2.5μ) 

Ε11.2 τεμ 0,6 2.000 1.200,00 € 

43 43 Εγκατάςταςθ χλοοτάπθτα με ςπορά Ε13.1 ςτρεμ 2000 4 8.000,00 € 

44 44 
Εγκατάςταςθ προπαραςκευαςμζνου 
χλοοτάπθτα 

Ε13.2 ςτρεμ 5500 1 5.500,00 € 

45 45 Λίπανςθ χλοοτάπθτα χειρωνακτικι ΣΤ3.4 ςτρεμ 11,25 20 225,00 € 

46 46 
Άνοιγμα λάκκων ςε γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ 
εδάφθ με εργαλεία χειρόσ διαςτάςεων  0.30 Ω 
0.30 Ω 0.30 μ 

Ε1.1 τεμ 0,75 1.200 900,00 € 

47 47 
Άνοιγμα λάκκων ςε γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ 
εδάφθ με εργαλεία χειρόσ διαςτάςεων 0.50 Ω 
0.50 Ω 0.50 μ 

Ε2.2 τεμ 2 1.500 3.000,00 € 

48 48 
Άνοιγμα λάκκων με χριςθ εκςκαπτικοφ 
μθχανιματοσ 1.00Ω1.00Ω1.00 μ 

Ε4.3 τεμ 4 600 2.400,00 € 

49 49 Ψφτευςθ ποωδϊν φυτϊν και βολβϊν  Ε9.1 τεμ 0,4 900 360,00 € 

50 50 
Ψφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 
2.00 - 12.00 lt 

Ε9.4ΣΩ τεμ 1,3 600 780,00 € 

51 51 
Ψφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 
12.500-22.00 lt 

Ε9.6 τεμ 3 1.500 4.500,00 € 

52 52 
Ψφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 23-
40 lt 

Ε9.7 τεμ 4 500 2.000,00 € 

53 53 
Ρλιρωςθ νθςίδων με φυτικι γθ ςε αςτικζσ 
περιοχζσ χωρίσ τθν προμικεια του υλικοφ 

Α6 m3 2,6 50 130,00 € 

54 54 Ενςωμάτωςθ βελτιωτικϊν εδάφουσ Γ2 m3 5 10 50,00 € 

55 55 Τοποκζτθςθ κθπευτικοφ χϊματοσ Δ7 m3 8,5 150 1.275,00 € 

56 56 
Ωειρωνακτικι εκςκαφι και επαναπλιρωςθ 
τάφρων υπογείου αρδευτικοφ δικτφου 
(τάφροι βάκουσ 20-40cm) 

Α9.2 m 1 700 700,00 € 
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57 57 
Τοποκζτθςθ οργανικϊν φυτικϊν 
υποςτρωμάτων 

Δ11 m3 85 24 2.040,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ   2023  155.925,00 € 

ΦΡΑ 24%   37.422,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  2023  (ΜΕ ΦΡΑ)   193.347,00 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ   ΕΤΩΝ 2021-2022-2023 349.000,00 € 

ΦΡΑ 17%   83.760,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  (ΜΕ Φ.Ρ.Α.)   432.760,00 € 
      
     Μυτιλινθ Ιοφλιοσ  2021  
                                                                         
          ΘΕΫΘΘΘΚΕ 
 
                Ο                                                                      Ο ΑΝΑΡΛΘΫΤΘΣ 
       ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ  
                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     (ΣΥΜΨΫΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΑΡΟΨΑΣΘ Α. ΡΫΤ. Γ.Γ.Ψ024-03/7694) 

                   
     ΕΥΣΤ. ΣΑKΚΘΣ                                               ΩΙΣΤΟΨΑΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ            EΓΑΣΙΑ:  ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΧΩΩΝ ΡΑΣΙΝΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                     ΚΑΙ ΡΑΚΩΝ 2021-2023 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ                                                                       
Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                             
Α. ΜΕΛ.:     34/2021                                                             
                                                           ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       :  349.000,00 € 

          Φ.Ρ.Α. 24%                     :    83.760,00 € 
          ΣΥΝΟΛΟ                           :  432.760,00 € 
 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΘΣ 

 
Α.Τ. 1  Κοπι ι/και εκρίηωςθ δζνδρων φψουσ μζχρι 4 m 
ΑΘΟ 1 
Κοπι ι/και εκρίηωςθ δζνδρου φψουσ μζχρι 4 m, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04- 
01. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των μθχανθμάτων και των 
εργαλείων που απαιτοφνται κακϊσ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ 
ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που επιτρζπεται. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : ζξι ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 6,00 ευρϊ 
 
 
Α.Τ. 2 Ανανζωςθ ι διαμόρφωςθ κόμθσ δζνδρων φψουσ μζχρι 4 m 
ΑΘΟ 2 
Ανανζωςθ ι διαμόρφωςθ κόμθσ δζντρου φψουσ μζχρι 4 m, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν 
ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των 
μθχανθμάτων και των εργαλείων που απαιτοφνται κακϊσ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ 
και απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που επιτρζπεται. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : εννζα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 9 ευρϊ 
 
 
Α.Τ. 3 Ανανζωςθ ι διαμόρφωςθ κόμθσ ι κοπι δζνδρων φψουσ από 4 μζχρι 8 m 
ΑΘΟ 3 
Ανανζωςθ κόμθσ (ςκελετοκλάδεμα) ι κοπι δζντρου φψουσ από 4 μζχρι 8 m ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που 
επιτρζπεται. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : είκοςι πζντε ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 25,00 ευρϊ 
 
Α.Τ.  4 Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων, φψουσ 8 - 12 m, ςε πλατείεσ, πάρκα κλπ 
ΑΘΟ 4 
Κλάδεμα ι κοπι μεγάλων δζντρων ςε πλατείεσ, πάρκα και ανοιχτοφσ χϊρουσ ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που 
επιτρζπουνοι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : εξιντα επτά και πενιντα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 67,50 ευρϊ 
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Α.Τ.  5 Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων, φψουσ 8 - 12 m ςε νθςίδεσ, ερείςματα κλπ. 
ΑΘΟ 5 
Κλάδζμα ι κοπι μεγάλων δζντρων ςε νθςίδεσ, ερείςματα και παράπλευρουσ χϊρουσ οδϊν ςφμφωνα με τθν 
φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του 
απαιτουμζνου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που 
επιτρζπουν 
οι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : ογδόντα επτά ευρϊ και πενιντα λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 87,50 ευρϊ 
 
 
Α.Τ.  6 Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων, φψουσ 12 - 16 m, ςε πλατείεσ, πάρκα κλπ 
ΑΘΟ 6 
Κλάδεμα ι κοπι μεγάλων δζντρων ςε πλατείεσ, πάρκα και ανοιχτοφσ χϊρουσ ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που 
επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : εκατό ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 100,00 ευρϊ 
 
 

Α.Τ.  7 Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων, φψουσ 12 - 16 m ςε νθςίδεσ, ερείςματα κλπ. 
ΑΘΟ 7 
Κλάδεμα ι κοπι μεγάλων δζντρων ςε πλατείεσ, πάρκα και ανοιχτοφσ χϊρουσ ι ςε νθςίδεσ, ερείςματα και 
παράπλευρουσ χϊρουσ οδϊν ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι 
μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και 
εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ 
τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : εκατό ςαράντα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 140,00 ευρϊ 
 
 

Α.Τ.  8  Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων, φψουσ 16 - 20 m, ςε πλατείεσ, πάρκα κλπ 
ΑΘΟ 8 
Κλάδεμα ι κοπι μεγάλων δζντρων ςε πλατείεσ, πάρκα και ανοιχτοφσ χϊρουσ ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που 
επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : εκατό πενιντα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 150,00 ευρϊ 
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Α.Τ.  9 Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων, φψουσ 16 - 20 m ςε νθςίδεσ, ερείςματα κλπ.  
ΑΘΟ 9 
Κλάδεμα ι κοπι μεγάλων δζντρων ςε νθςίδεσ, ερείςματα και παράπλευρουσ χϊρουσ οδϊν ςφμφωνα με τθν 
φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του 
απαιτουμζνουεργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ 
δαπάνθ απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που 
επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Διακόςια είκοςι πζντε ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 225,00 εφρϊ 
 
 
 

Α.Τ.  10  Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων, φψουσ πάνω από 20 m, ςε πλατείεσ, πάρκα κλπ 
ΑΘΟ 10  
Κλάδεμα ι κοπι μεγάλων δζντρων ςε πλατείεσ, πάρκα και ανοιχτοφσ χϊρουσ ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που 
επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Διακόςια πενιντα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 250,00 ευρϊ  
 
 
 
Α.Τ.  11  Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων, φψουσ πάνω από 20 m ςε νθςίδεσ, ερείςματα κλπ. 
ΑΘΟ 11 
Κλάδεμα ι κοπι μεγάλων δζντρων ςε νθςίδεσ, ερείςματα και παράπλευρουσ χϊρουσ οδϊν ςφμφωνα με τθν 
φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του 
απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και 
θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ 
που επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Τριακόςια είκοςι πζντε ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 325,00 ευρϊ 
 
 
 

Α.Τ.  12  Ανανζωςθ – διαμόρφωςθ ι κοπι τμιματοσ δζνδρων, φψουσ 4-8 m κλπ. 
ΑΘΟ 12  
Μερικό κλάδεμα κατά το 1/3 τθσ κόμθσ του δζντρου – ςθμειακζσ παρεμβάςεισ , επιλεγμζνεσ διορκωτικζσ 
παρεμβάςεισ(ςυνικωσ λόγω ζκτακτων καιρικϊν φαινομζνων ,ςπαςίματα-) ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που 
επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Είκοςι ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 20 ευρϊ 
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Α.Τ.  13  Ανανζωςθ – διαμόρφωςθ ι κοπι τμιματοσ δζνδρων, φψουσ 8-12 m κλπ. 
ΑΘΟ 13 
Μερικό κλάδεμα κατά το 1/3 τθσ κόμθσ του δζντρου – ςθμειακζσ παρεμβάςεισ , επιλεγμζνεσ διορκωτικζσ 
παρεμβάςεισ (ςυνικωσ λόγω ζκτακτων καιρικϊν φαινομζνων ,ςπαςίματα-) ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που 
επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Ρενιντα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 50 ευρϊ 
 
 
Α.Τ.  14  Ανανζωςθ – διαμόρφωςθ ι κοπι τμιματοσ δζνδρων, φψουσ 12-16 m κλπ. 
ΑΘΟ 14 
Μερικό κλάδεμα κατά το 1/3 τθσ κόμθσ του δζντρου – ςθμειακζσ παρεμβάςεισ , επιλεγμζνεσ διορκωτικζσ 
παρεμβάςεισ (ςυνικωσ λόγω ζκτακτων καιρικϊν φαινομζνων ,ςπαςίματα-) ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που 
επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Εβδομιντα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 70 ευρϊ 
 
 
Α.Τ. 15 Ανανζωςθ – διαμόρφωςθ ι κοπι τμιματοσ δζνδρων, φψουσ 16-20 m κλπ. 
ΑΘΟ 15  
Μερικό κλάδεμα κατά το 1/3 τθσ κόμθσ του δζντρου – ςθμειακζσ παρεμβάςεισ , επιλεγμζνεσ διορκωτικζσ 
παρεμβάςεισ (ςυνικωσ λόγω ζκτακτων καιρικϊν φαινομζνων ,ςπαςίματα-) ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που 
επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Εκατόν δζκα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 110 ευρϊ 
 
 
Α.Τ.  16 Ανανζωςθ – διαμόρφωςθ ι κοπι τμιματοσ δζνδρων, φψουσ πάνω από 20 m κλπ. 
ΑΘΟ 16 
Μερικό κλάδεμα κατά το 1/3 τθσ κόμθσ του δζντρου – ςθμειακζσ παρεμβάςεισ , επιλεγμζνεσ διορκωτικζσ 
παρεμβάςεισ(ςυνικωσ λόγω ζκτακτων καιρικϊν φαινομζνων ,ςπαςίματα-) ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ δαπάνθ 
απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που 
επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Εκατόν πενιντα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 150 ευρϊ 
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Α.Τ. 17 Κλάδεμα φοινίκων φψουσ κορμοφ ζωσ 2,5 m και φυτοπροςταςία με βιολογικά ςκευάςματα 
ΑΘΟ 17 
Κλάδεμα φοινίκων φψουσ κορμοφ ζωσ 2,5 m ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01 
και εργαςίεσ φυτοπροςταςίασ για καταπολζμθςθ αςκενειϊν με προλθπτικι ι κεραπευτικι εφαρμογι 
εγκεκριμζνων χθμικϊν ι βιολογικϊν μυκθτοκτόνων, ι άλλων ςκευαςμάτων, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-05-00. 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανικοφ 
εξοπλιςμοφ και των ςκευαςμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν,των μζςων για το κλάδεμα, τον τεμαχιςμό, τθν 
απομάκρυνςθ των κομμζνων κλαδιϊν και τθν απόρριψι τουσ, ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, ςε κζςεισ που 
επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Δζκα ζξι ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 16,00 ευρϊ 
 
Α.Τ.  18 Κλάδεμα φοινίκων φψουσ κορμοφ πάνω από 2,5 m και φυτοπροςταςία με βιολογικά ςκευάςματα 
ΑΘΟ 18  
Κλάδεμα φοινίκων φψουσ κορμοφ πάνω από 2,5 m ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-
04-01 και εργαςίεσ φυτοπροςταςίασ για καταπολζμθςθ αςκενειϊν με προλθπτικι ι κεραπευτικι εφαρμογι 
εγκεκριμζνων χθμικϊν ι βιολογικϊν μυκθτοκτόνων, ι άλλων ςκευαςμάτων, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-05-00. 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανικοφ 
εξοπλιςμοφ και των ςκευαςμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν,των μζςων για το κλάδεμα, τον τεμαχιςμό, τθν 
απομάκρυνςθ των κομμζνων κλαδιϊν και τθν απόρριψι τουσ, ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, ςε κζςεισ που 
επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Είκοςι επτά ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 27,00 ευρϊ 
 
Α.Τ.  19 Σχθματιςμόσ λεκανών άρδευςθσ φυτών Διαμζτρου από 0,41 ζωσ 0,60 m 
ΑΘΟ 19 
Σχθματιςμόσ λεκάνθσ άρδευςθσ, ςε ζδαφοσ οποιαδιποτε κλίςεωσ, με εκςκαφι του εδάφουσ γφρω από τον 
κορμό του φυτοφ ςε βάκοσ 10 cm και εκρίηωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν ηιηανίων και κατά τα λοιπά ςφμφωνα 
με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-01-00. Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ του απαιτουμζνου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, εξοπλιςμοφ και μζςων. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : είκοςι λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 0,20 ευρϊ 
 
 
Α.Τ. 20  Άρδευςθ χλοοτάπθτα με εκτοξευτιρεσ (αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα) 
ΑΘΟ 20 
Αρδευςθ χλοοτάπθτα με εκτοξευτιρεσ αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-01-00. Ρεριλαμβάνεται ο προγραμματιςμόσ, ο ζλεγχοσ του ποτίςματοσ και θ 
ςυντιρθςθ του δικτφου άρδευςθσ. 
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : ενενιντα πζντε λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 0,95 ευρϊ 
 
Α.Τ. 21 Άρδευςθ χλοοτάπθτα με εκτοξευτιρεσ (μθ αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα) 
ΑΘΟ 21 
Αρδευςθ χλοοτάπθτα με εκτοξευτιρεσ μι αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-01-00. Ρεριλαμβάνεται το άνοιγμα και κλείςιμο των βανϊν, ο ζλεγχοσ του 
ποτίςματοσ και θ ςυντιρθςθ του δικτφου άρδευςθσ. 
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.) 
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ΕΥΫ Ολογράφωσ : ζνα ευρϊ και εβδομιντα πζντε λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 1,75 ευρϊ 
Α.Τ. 22 Άρδευςθ και λίπανςθ φυτϊν με βυτίο 
ΑΘΟ 22 
Άρδευςθ φυτοφ με βυτίο και λιπανςθ ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-01-00. 
Ρεριλαμβάνονται θ αξία και θ μεταφορά του νεροφ επι τόπου, θ ςταλία του αυτοκινιτου και το πότιςμα με 
λάςτιχο κατάλλθλθσ διατομισ ςε ποςότθτα 15 lt ανά κάμνο και 30 lt ι περιςςότερο ανά δζνδρο. 
Λίπανςθ φυτϊν , ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-03-00. Στθν τιμι μονάδασ 
περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά και τοποκζτθςθ του λιπάςματοσ ςτο βυτίο λίπανςθσ, θ διάλυςι του 
και θ διανομι του διαλφματοσ με αντλία λίπανςθσ , πιεςτικό ι φυςικι ροι κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ διανομισ 
του για τθν λίπανςθ κάκε φυτοφ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : επτά λεπτα 
Αρικμθτικϊσ : 0,07 ευρϊ 
 
 
Α.Τ. 23 Άρδευςθ φυτϊν από παροχζσ  
ΑΘΟ 23 
Άρδευςθ φυτϊν από παροχζσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ, δθλ. πότιςμα του φυτοφ με λάςτιχο κατάλλθλθσ 
διατομισ, ςε οποιαδιποτε κλίςθ εδάφουσ ςε ποςότθτα 15 lt ανά κάμνο και 30 lt ι περιςςότερο ανά δζνδρο. 
Δεν περιλαμβάνεται θ αξία του νεροφ.  
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) : Διακόςια είκοςι πζντε δεκάκισ χιλιοςτά του ευρϊ (0,0225 €) 
 
 
Α.Τ. 24  Άρδευςθ φυτϊν με επίγειο ι υπόγειο ςφςτθμα άρδευςθσ, μθ αυτοματοποιθμζνο 
ΑΘΟ 24 
Άρδευςθ φυτϊν με επίγειο ι υπόγειο ςφςτθμα άρδευςθσ (μθ αυτοματοποιθμζνο), ςφμφωνα με τθ μελζτθ. 
Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται το άνοιγμα των βανϊν, ο ζλεγχοσ του ποτίςματοσ και θ ςυντιρθςθ του 
επίγειου δικτφου, ςε οποιαδιποτε κλίςθ εδάφουσ.  
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.) : Ρενιντα πζντε δεκάκισ χιλιοςτά του ευρϊ (0,0055 €) 
 

 
Α.Τ. 25 Κλαδοκάκαρο δζνδρων 
ΑΘΟ 25 
Κλάδεμα δζντρου , Κλαδοκάκαρο μζχρι φψουσ 4 m για τθ διατιρθςθ ςχιματοσ / ςυντιρθςθσ,ανφψωςθσ 
κόμθσ , αραίωςθσ κόμθσ και κοπι παραφυάδων ανάλογα με τθν εποχι και τισ οδθγίεσ τθσ 
υπθρεςίασ,ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-01. Στθν τιμι μονάδασ 
περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ 
επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που επιτρζπεται. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : πζντε ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 5,00 ευρϊ 
 

 
Α.Τ. 26 Ανανζωςθ - διαμόρφωςθ κόμθσ παλαιϊν αναπτυγμζνων κάμνων φψουσ ζωσ 1,70 m 
ΑΘΟ 26 
Ανανζωςθ (ςκελετοκλάδεμα) ι διαμόρφωςθ κόμθσ κάμνων, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν 
ΕΤΕΡ 10-06-04-02. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ των 
προϊόντων κοπισ 
και απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Εξιντα λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 0,60 ευρϊ 
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Α.Τ. 27 Ανανζωςθ – διαμόρφωςθ κόμθσ παλαιϊν αναπτυγμζνων κάμνων, φψουσ πάνω από 1,70 m  
ΑΘΟ 27 
Ανανζωςθ (ςκελετοκλάδεμα) ι διαμόρφωςθ κόμθσ κάμνων, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν 
ΕΤΕΡ10-06-04-02. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ,μθχανθμάτων και εργαλείων, θ επάλειψθ των τομϊν κακϊσ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ των 
προϊόντων κοπισκαι απόρριψισ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ ςε κζςεισ που επιτρζπουν οι αρμόδιεσ 
Αρχζσ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Δφο ευρϊ και εβδομιντα πενιντα λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 2,75 ευρϊ 
 
 

Α.Τ. 28 Διαμόρφωςθ κάμνων ςε μπορντοφρα με μθχανικό χειροκίνθτο ψαλίδι μπορντοφρασ 
ΑΘΟ 28 
Διαμόρφωςθ κάμνων ςε μπορντοφρα, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-02. Στθν 
τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων, 
εξοπλιςμοφ και εργαλείων, κακϊσ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ των προϊόντων κοπισ και απόρριψισ τουσ, ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ, ςε κζςεισ που επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : εόκοςι πζντε λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 0,25 ευρϊ 
 
 

Α.Τ. 29 Κοφρεμα χλοοτάπθτα και χλοοτάπθτα πρανϊν με βενηινοκίνθτθ χλοοκοπτικι μθχανι  
ΑΘΟ 29 
Κοφρεμα χλοοτάπθτα ςτο κατάλλθλο φψοσ, με χλοοκοπτικι μθχανι ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 
απομάκρυνςθσ από το ζργο ςε επιτρεπόμενο χϊρο χϊρο των προϊόντων που προκφπτουν από το κοφρεμα, 
ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-04-03. 
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Είκοςι επτά ευρϊ και πενιντα λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 27,50 ευρϊ 
 
 

Α.Τ. 30 Βοτάνιςμα με τα χζρια χώρου φυτών για τθν καταπολζμθςθ ηιηανίων 
ΑΘΟ 30 
Εκρίηωςθ με τςάπα των ηιηανίων μεταξφ των φυτϊν ι ςε επιφάνειεσ που δεν ζχουν φυτευτεί, απομάκρυνςθ 
από τον χϊρο του ζργου όλων των υλικϊν που προζκυψαν και απόρριψι τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, ςε 
κζςεισ που επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. Ρεριλαμβάνονται όλεσ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ, των μθχανθμάτων και των εργαλείων για τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν 
φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-06-00. 
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : ενενιντα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 90,00 ευρϊ 
 
 

Α.Τ. 31 Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι ςε άλςθ, πάρκα, πλατείεσ και 
ελεφκερουσ χϊρουσ 
ΑΘΟ 31 
Βοτάνιςμα φυτϊν με χριςθ βενηινοκίνθτου χορτοκοπτικοφ πεηοφ χειριςτι, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-05-00. Ρεριλαμβάνεται θ κοπι των ηιηανίων ςτο χϊρο μεταξφ των φυτϊν ι ςε 
επιφάνειεσ που δεν ζχουν φυτευτεί, θ απομάκρυνςθ από τουσ χϊρουσ του ζργου όλων των υλικϊν που 
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προζκυψαν από το βοτάνιςμα και θ απόρριψι τουσ ςε χϊρουσ που επιτρζπεται, θ ςιμανςθ και θ λιψθ 
μζτρων προςταςίασ. 
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : τριάντα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 30,00 ευρϊ 
 

Α.Τ. 32 Βοτάνιςμα με βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι ςε διαχωριςτικζσ νθςίδεσ και 
ερείςματα οδικϊν αξόνων. 
ΑΘΟ 32 
Βοτάνιςμα φυτϊν με χριςθ βενηινοκίνθτου χορτοκοπτικοφ πεηοφ χειριςτι, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-05-00. Ρεριλαμβάνεται θ κοπι των ηιηανίων ςτο χϊρο μεταξφ των φυτϊν ι ςε 
επιφάνειεσ που δεν ζχουν φυτευτεί, θ απομάκρυνςθ από τουσ χϊρουσ του ζργου όλων των υλικϊν που 
προζκυψαν από το βοτάνιςμα και θ απόρριψι τουσ ςε χϊρουσ που επιτρζπεται, θ ςιμανςθ και θ λιψθ 
μζτρων προςταςίασ. 
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : ςαράντα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 40,00 ευρϊ 
 
 

Α.Τ. 33 Κοπι και απομάκρυνςθ ξυλωδϊν φυτϊν με μθχανιματα και εργάτεσ 
ΑΘΟ 33 
Κοπι ξυλωδϊν φυτϊν και βάτων πρανοφσ ι νθςίδασ, με κατάλλθλα μθχανιματα ι/και με εργάτεσ, ςφμφωνα 
με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-05-00. Ρεριλαμβάνεται θ κοπι όλων των ξυλωδϊν φυτϊν 
(Αϊλανκοσ, Νικοτιάνα κ.λ.π.) και βάτων που καλφπτουν τθν οριηόντια ι και κατακόρυφθ ςιμανςθ τθσ οδοφ με 
χριςθ κατάλλθλων εξαρτθμάτων που προςαρμόηονται ςε ελκυςτιρα ι με εργάτεσ και εργαλεία, θ 
απομάκρυνςθ από τουσ χϊρουσ του ζργου όλων των υλικϊν που προζκυψαν από τθν κοπι και θ απόρριψι 
τουσ ςε χϊρουσ που επιτρζπεται. 
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Ογδόντα πζντε ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 85,00 ευρϊ 
 
 
Α.Τ . 34 Κόψιμο - εκρίηωςθ μεμονωμζνου κάμνου με φψοσ άνω του 1,50 m  
ΑΘΟ34 
Κόψιμο και εκρίηωςθ κάμνων μπορντοφρασ ι μεμονωμζνων κάμνων με μθχανικά μζςα, με τον τεμαχιςμό ςε 
μικρότερα τμιματα, τθν εκρίηωςθ του υπόγειου τμιματοσ των κάμνων με εκςκαφζα και τθν απομάκρυνςθ 
όλων των προϊόντων κοπισ και εκρίηωςθσ με φορτθγό αυτοκίνθτο ςε τοποκεςία που επιτρζπεται, ςφμφωνα 
με τθ μελζτθ . Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων 
και εργαλείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): Τζςςερα ευρϊ (4,00 €) 

 
 
Α.Τ. 35 Εκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου κορμοφ από 0,61 μζχρι 0,90 m 
ΑΘΟ 35 
Κόψιμο εκρίηωςθ με εκςκαφζα του υπόγειου τμιματοσ μεγάλων δζνδρων, αφοφ ζχει προθγθκεί κοπι, και 
απομάκρυνςθ των προϊόντων τθσ εκρίηωςθσ με φορτθγό αυτοκίνθτο προσ απόρριψθ ςε εγκεκριμζνθ κζςθ, 
ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-07-01-00. 
Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων και εργαλείων 
για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν,θ απομάκρυνςθ από τουσ χϊρουσ του ζργου όλων των υλικϊν που 
προζκυψαν από τθν κοπι και θ απόρριψι τουσ ςε χϊρουσ που επιτρζπεται. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : ογδόντα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 80,00 ευρϊ 
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Α.Τ. 36  Eκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου κορμοφ από 0,91 μζχρι 1,20 μ  
ΑΘΟ 36 
Εκρίηωςθ με εκςκαφζα του υπόγειου τμιματοσ μεγάλων δζνδρων, αφοφ ζχει προθγθκεί κοπι, και 
απομάκρυνςθ των προϊόντων τθσ εκρίηωςθσ με φορτθγό αυτοκίνθτο προσ απόρριψθ ςε εγκεκριμζνθ κζςθ, 
ςφμφωνα με τθ μελζτθ .Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, 
μθχανθμάτων και εργαλείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): Εκατό ευρϊ (100,00 €) 
 
Α.Τ. 37  Eκρίηωςθ μεγάλων δζνδρων περιμζτρου κορμοφ από 1.21 ζωσ 1.50 μ 
ΑΘΟ 37 
Εκρίηωςθ με εκςκαφζα του υπόγειου τμιματοσ μεγάλων δζνδρων, αφοφ ζχει προθγθκεί κοπι, και 
απομάκρυνςθ των προϊόντων τθσ εκρίηωςθσ με φορτθγό αυτοκίνθτο προσ απόρριψθ ςε εγκεκριμζνθ κζςθ, 
ςφμφωνα με τθ μελζτθ .Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, 
μθχανθμάτων και εργαλείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): Εκατό τριάντα πζντε ευρϊ (135 ,00 €) 
 
 
Α.Τ : 38 Φυτοπροςταςία κάμνων και δζνδρων φψουσ μζχρι 4 m  
ΑΘΟ 38 
Καταπολζμθςθ αςκενειϊν με προλθπτικι ι κεραπευτικι εφαρμογι εγκεκριμζνων χθμικϊν ι άλλων 
ςκευαςμάτων, ςφμφωνα με τθ μελζτθ . Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των 
μθχανθμάτων, των εργαλείων και των ςκευαςμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν.  
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): Είκοςι λεπτά του ευρϊ (0,20 €)  
 
 
Α.Τ : 39 Φυτοπροςταςία δζνδρων φψουσ πάνω από 4 m  
ΑΘΟ 39 
Καταπολζμθςθ αςκενειϊν με προλθπτικι ι κεραπευτικι εφαρμογι εγκεκριμζνων χθμικϊν ι άλλων 
ςκευαςμάτων, ςφμφωνα με τθ μελζτθ . Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των 
μθχανθμάτων, των εργαλείων και των ςκευαςμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν.  
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): Σαράντα εκατοςτά του ευρϊ (0,40 €) 
 
 
Α.Τ : 40 Φυτοπροςταςία κάμνων και δζνδρων φψουσ μζχρι 4 m με βιολογικά ςκευάςματα  
ΑΘΟ 40  
Καταπολζμθςθ αςκενειϊν με προλθπτικι ι κεραπευτικι εφαρμογι εγκεκριμζνων βιολογικϊν μυκθτοκτόνων, 
ι άλλων ςκευαςμάτων, ςφμφωνα με τθ μελζτθ . Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ, των μθχανθμάτων, των εργαλείων και των ςκευαςμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν.  
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): Ζξι ευρϊ (6,00 €)  
 
 
Α.Τ : 41 Φυτοπροςταςία δζνδρων φψουσ πάνω από 4 m με βιολογικά ςκευάςματα  
ΑΘΟ 41 
Καταπολζμθςθ αςκενειϊν με προλθπτικι ι κεραπευτικι εφαρμογι εγκεκριμζνων βιολογικϊν μυκθτοκτόνων, 
ι άλλων ςκευαςμάτων, ςφμφωνα με τθ μελζτθ .  
Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των μθχανθμάτων, των εργαλείων και των 
ςκευαςμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν.  
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ.): Ζντεκα ευρϊ (11,00 €) 
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Α.Τ.   42 Υποςτφλωςθ δζνδρου χωρίσ τθν αξία του παςςάλου ( για μικοσ παςςάλου μζχρι 2,5m) 
ΑΘΟ 42 
Υποςτφλωςθ δζντρου χωρίσ τθν αξία του παςςάλου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δαπάνθσ του εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ, των μικροχλικϊν και των εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν ζμπθξθ του παςςάλου ςε 
οποιοδιποτε είδοσ εδάφουσ, ςε βάκοσ 0,50 m, με οποιαδιποτε κλίςθ και θ πρόςδεςι του δζντρου ς’ αυτόν 
με 
κατάλλθλο μζςο. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : εξιντα λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 0,60 ευρϊ 
 
 
Α.Τ. 43 Εγκατάςταςθ χλοοτάπθτα με ςπορά 
ΑΘΟ 43 
Το αντικείμενο εγκατάςταςθσ χλοοτάπθτα με ςπορά περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 
• Τθν κατεργαςία του εδάφουσ με φρζηα ςε βάκοσ 20 cm, όςεσ φορζσ απαιτθκεί, για τον 
ψιλοχωματιςμό του εδάφουσ. 
• Τθν προμικεια, μεταφορά και ομοιόμορφθ διάςτρωςθ τθσ εμπλουτιςμζνθσ τφρφθσ, περλίτθ, 
χοφμου και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζδαφοσ με ςταυρωτό φρεηάριςμα ςε βάκοσ 10-12 cm 
• Τθν τελικι διαμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ με ράμματα και τςουγκράνεσ, για να δθμιουργθκεί θ 
κατάλλθλθ ςποροκλίνθ. 
• Τθν προμικεια ςπόρου τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ, πιςτοποιθμζνου, πρόςφατθσ εςοδείασ, 
ςυςκευαςμζνου ςε ςάκουσ που κα αναγράφουν τθν ςφνκεςθ του μίγματοσ και τον οίκο 
παραγωγισ και τθ ςπορά με τθν προβλεπόμενθ ποςότθτα, ανάλογα με το είδοσ του ςπόρου. 
• Τθν κάλυψθ του ςπόρου, τθν ομοιόμορφθ κατανομι μικτοφ λιπάςματοσ με ιχνοςτοιχεία και το 
κυλίνδριςμα τθσ επιφάνειασ. 
• Τθν απολφμανςθ του εδάφουσ με μυκθτοκτόνο και εντομοκτόνο ςκεφαςμα. 
• Τθνλίπανςι του με επιφανειακό ι υδατοδιαλυτό μικτό λίπαςμα με ιχνοςτοιχεία. 
• Τθν απομάκρυνςθ όλων των αχριςτων υλικϊν που κα προκφψουν κατά τθν εγκατάςταςθ του 
χλοοτάπθτα. 
• Τθν πρϊτθ άρδευςθ κακϊσ και τισ μετζπειτα κακθμερινζσ αρδεφςεισ του χλοοτάπθτα μζςω του 
αρδευτικοφ δικτφου, τα ςυχνά βοτανίςματα για τθν απομάκρυνςθ των αγριόχορτων που τυχόν κα 
φυτρϊςουν και τθν επαναςπορά χλοοτάπθτα ςε όςα ςθμεία το φφτρωμα του προκφψει αραιό ι 
ανεπαρκζσ. 
• Το πρϊτο κοφρεμα και το κυλίνδριςμα όταν ο χλοοτάπθτασ αποκτιςει φψοσ 10 cm. 
• Οι εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-05-02-01. Στθν τιμι 
περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των υλικϊν, των 
μθχανθμάτων και των εργαλείων για τθν επιτυχι εγκατάςταςθ του χλοοτάπθτα. 
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : δφο χιλιάδεσ ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 2.000,00 ευρϊ 
 
Α.Τ.  44 Εγκατάςταςθ προπαραςκευαςμζνου χλοοτάπθτα 
ΑΘΟ 44 
Το αντικείμενο εγκατάςταςθσ προπαραςκευαςμζνου χλοοτάπθτα περιλαμβάνει τα εξισ: 
• Τθν αφαίρεςθ τυχόν υπάρχοντοσ χλοοτάπθτα και τθν κατεργαςία του εδάφουσ με φρζηα ςε βάκοσ 20 
cm, όςεσ φορζσ απαιτθκεί, για τον ψιλοχωματιςμό του εδάφουσ. 
• Τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφθ διάςτρωςθ εμπλουτιςμζνθσ τφρφθσ, περλίτθ, 
χοφμου και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζδαφοσ με ςταυρωτό φρεηάριςμα ςε βάκοσ 10-12 cm 
• Τθν τελικι διαμόρφωςθ με ράμματα και τςουγκράνεσ, για να δθμιουργθκεί θ κατάλλθλθ επιφάνεια. 
• Τθν απολφμανςθ του εδάφουσ με μυκθτοκτόνο ςκεφαςμα. 
• Τθν προμικεια, τθ μεταφορά ςτον τόπο του ζργου και τθν τοποκζτθςθ, με οποιοδιποτε μζςο, του 
ζτοιμου χλοοτάπθτα. 
• Τθν λίπανςθ του με επιφανειακό ι υδατοδιαλυτά μικτό λίπαςμα με ιχνοςτοιχεία. 
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• Τθν απομάκρυνςθ όλων των αχριςτων υλικϊν που κα προκφψουν κατά τθν εγκατάςταςθ του 
χλοοτάπθτα. 
• Τθν αρχικι άρδευςθ κακϊσ και τισ μετζπειτα κακθμερινζσ αρδεφςεισ του χλοοτάπθτα μζςω του 
αρδευτικοφ δικτφου, τα ςυχνά βοτανίςματα για τθν απομάκρυνςθ των αγριοχόρτων που τυχόν κα 
φυτρϊςουν και τθν επαναςπορά χλοοτάπθτα ςε όςα ςθμεία το φφτρωμα του προκφψει αραιό ι 
ανεπαρκζσ. 
• Οι εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-05-02-02. Στθν τιμι 
περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των υλικϊν, των 
μθχανθμάτων και των εργαλείων για τθν επιτυχι εγκατάςταςθ του χλοοτάπθτα. 
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : πζντε χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 5.500,00 ευρϊ 
 
Α.Τ.  45 Λίπανςθ χλοοτάπθτα, χειρωνακτικι 
ΑΘΟ 45 
Λίπανςθ χλοοτάπθτα χειρωνακτικι, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06¬03-00. Στθν 
τιμι 
μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά του λιπάςματοσ επί τόπου του ζργου και θ ομοιόμορφθ 
διαςπορά του ςτθν επιφάνεια του χλοοτάπθτα με τα χζρια. 
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : ζντεκα ευρϊ και είκοςι πζντε λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 11,25 ευρϊ 
 

Α.Τ. 46 Άνοιγμα λάκκων ςε εδάφθ γαιϊδθ - θμιβραχϊδθ με εργαλεία χειρόσ 
ΑΘΟ 46 
Ανοιγμα λάκκων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ με εργαλεία χειρόσ, κακϊσ και κακαριςμόσ και αποκομιδι 
των υπολειμμάτων ριηϊν και των αχριςτων υλικϊν, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-05- 
01-00. Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, 
εργαλείων και μζςων. 
Άνοιγμα λάκκων διαςτάςεων 0,30 Ω 0,30 Ω 0,30 m 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : εβδομιντα πζντε λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 0,75 ευρϊ 
 

Α.Τ.  47  Άνοιγμα λάκκων ςε εδάφθ γαιϊδθ - θμιβραχϊδθ με εργαλεία χειρόσ 
ΑΘΟ 47 
Ανοιγμα λάκκων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ με εργαλεία χειρόσ, κακϊσ και κακαριςμόσ και αποκομιδι 
των υπολειμμάτων ριηϊν και των αχριςτων υλικϊν, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-05- 
01-00. Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, 
εργαλείων και μζςων. 
Άνοιγμα λάκκων διαςτάςεων 0,50Ω 0,50 Ω 0,50 m 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Δφο ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 2 ευρϊ 
 
Α.Τ. 48  Άνοιγμα λάκκων με χριςθ εκςκαπτικοφ μθχανιματοσ 
ΑΘΟ 48 
Άνοιγμα λάκκων με χριοθ εκςκαπτικοφ μθχανιματοσ, κακϊσ και κακαριςμόσ και αποκομιδι των 
υπολειμμάτων ριηϊν και των αχριςτων υλικϊν, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-05-01-
00. Στθν τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ του απαιτουμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, εργαλείων 
και μζςων για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 
Άνοιγμα λάκκων διαςτάςεων 1,00 Ω 1,00Ω1,00 m 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : τζςςερα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 4 ευρϊ 
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Α.Τ. 49 Φφτευςθ ποωδϊν φυτϊν και βολβϊν 
ΑΘΟ 49 
Ψφτευςθ ποωδϊν και βολβωδϊν φυτϊν, δθλαδι διάνοιξθ λάκκου κυλινδρικισ διατομισ, φφτευςθ με τθ 
ςωςτι τοποκζτθςθ του φυτοφ μζςα ςτο λάκκο μζχρι το λαιμό τθσ ρίηασ, γζμιςμα του λάκκου μζχρι τθν 
επιφάνεια του εδάφουσ, πάτθμα του χϊματοσ μζςα ςτο λάκκο, λίπανςθ και ςχθματιςμόσ λεκάνθσ άρδευςθσ, 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-05-01-00. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται θ αξία του λιπάςματοσ και του νεροφ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ όλων των 
υλικϊν που κα προκφψουν από τθ φφτευςθ (πζτρεσ, ςακοφλεσ, δοχεία κλπ). 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : ςαράντα λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 0,40 ευρϊ 
 
Α.Τ.  50 Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 2,00 - 12,00 lt 
ΑΘΟ 50 
Ψφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 2,00 - 12,00 lt, δθλαδι: φφτευςθ με ςωςτι τοποκζτθςθ του φυτοφ 
ςτο λάκκο μζχρι το λαιμό τθσ ρίηασ, γζμιςμα του λάκκου μζχρι τθν επιφάνεια του εδάφουσ, πάτθμα του 
χϊματοσ μζςα ςτο λάκκο φφτευςθσ, λίπανςθ και ςχθματιςμόσ λεκάνθσ άρδευςθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ 
και τθν ΕΤΕΡ 10-05-01-00 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται θ αξία του λιπάςματοσ και του νεροφ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ όλων των 
υλικϊν που κα προκφψουν από τθ φφτευςθ, πζτρεσ, ςακοφλεσ (πζτρεσ, ςακοφλεσ, δοχεία κλπ). 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Ζνα ευρϊ και τριάντα λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 1,3 ευρϊ 
 
 
Α.Τ.  51 Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 12,50 - 22,00 lt 
ΑΘΟ 51 
Ψφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 12,50 - 22,00 lt, δθλαδι: φφτευςθ με ςωςτι τοποκζτθςθ του 
φυτοφ ςτο λάκκο μζχρι το λαιμό τθσ ρίηασ, γζμιςμα του λάκκου μζχρι τθν επιφάνεια του εδάφουσ, πάτθμα 
του χϊματοσ μζςα ςτο λάκκο φφτευςθσ, ςχθματιςμόσ λεκάνθσ άρδευςθσ και μια άρδευςθ του με κατάκλυςθ 
τθσ λεκάνθσ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-05-01-00 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται θ αξία του λιπάςματοσ και του νεροφ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ όλων των 
υλικϊν που κα προκφψουν από τθ φφτευςθ (πζτρεσ, ςακοφλεσ, δοχεία κλπ). 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : τρία ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 3 ευρϊ 
 
 
Α.Τ. 52  Φφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 23 - 40 It 
ΑΘΟ 52 
Ψφτευςθ φυτϊν με μπάλα χϊματοσ όγκου 23 - 40 It, δθλαδι: φφτευςθ με ςωςτι τοποκζτθςθ του φυτοφ ςτο 
λάκκο μζχρι το λαιμό τθσ ρίηασ, γζμιςμα του λάκκου μζχρι τθν επιφάνεια του εδάφουσ, πάτθμα του χϊματοσ 
μζςα ςτο λάκκο φφτευςθσ, λίπανςθ και ςχθματιςμόσ λεκάνθσ άρδευςθσ και μια άρδευςθ του με κατάκλυςθ 
τθσ λεκάνθσ, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-05-01-00 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται θ αξία του λιπάςματοσ και του νεροφ και θ δαπάνθ απομάκρυνςθσ όλων των 
υλικϊν που κα προκφψουν από τθ φφτευςθ (πζτρεσ, ςακοφλεσ, δοχεία κλπ). 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : τζςςερα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 4 ευρϊ 
 
 
 
 



37 

 

 

Α.Τ. 53 Ρλιρωςθ νθςίδων με φυτικι γθ ςε αςτικζσ περιοχζσ , χωρίσ τθν προμικεια του υλικοφ 
ΑΘΟ 53 
Τοποκζτθςθ και διάςτρωςθ κθπευτικοφ χϊματοσ ι φυτικισ γθσ για τθν ςυμπλιρωςθ παραπλεφρων χϊρων 
οδϊν και πλατειϊν ςε αςτικζσ περιοχζσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 02-07-05-00 ‘’Επζνδυςθ 
πρανϊν- πλιρωςθ νθςίδων με φυτικι γθ’. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτϊςεισ και οι πλάγιεσ μεταφορζσ των υλικϊν, θ ςταλία των 
αυτοκινιτων μεταφοράσ, θ δαπάνθ προετοιμαςίασ τθσ επιφάνειασ υποδοχισ, θ τοποκζτθςθ, διάςτρωςθ και 
ελαφρά ςυμπφκνωςθσ τθσ φυτικισ γθσ ι/και του κθπευτικοφ χϊματοσ και θ ςυντιρθςι τουσ μζχρι τθ λιξθ 
του χρόνου ςυντιρθςθσ του ζργου. Ϋσ ςυντιρθςθ νοείται θ διατιρθςθ τθσ επικυμθτισ ςτάκμθσ και μορφισ 
(που τυχόν κα αλλοιωκεί μζςα ςτο χρόνο ςυντιρθςθσ), με προςκόμιςθ και τοποκζτθςθ ςυμπλθρωματικισ 
ποςότθτασ φυτικϊν γαιϊν ι/και του κθπευτικοφ χϊματοσ. 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : δφο ευρϊ και εξιντα λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 2,60 ΕΥΫ 
 
 
 

Α.Τ.  54 Ενςωμάτωςθ βελτιωτικϊν εδάφουσ 
ΑΘΟ 54 
Ενςωμάτωςθ ενόσ ι περιςςοτζρων βελτιωτικϊν ςτο υπάρχον ζδαφοσ (όπωσ τφρφθ, οργανοχουμικά, περλίτθσ 
κλπ), ςε βάκοσ τουλάχιςτον 10 cm, με οποιοδιποτε μζςο, ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 
10-05-02-01. 
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των μθχανθμάτων και των 
εργαλείων που απαιτοφνται για τθν πλιρθ ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ. Θ προμικεια των βελτιωτικϊν 
εδάφουσ πλθρϊνεται ιδιαίτερα. 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο εδάφουσ επεξεργαςμζνου με βελτιωτικά (m³) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Ρζντε ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 5 ευρϊ 
 
 

Α.Τ. 55 Τοποκζτθςθ κθπευτικοφ χϊματοσ 
ΑΘΟ 55 
Τοποκζτθςθ με τθν αξία και μεταφορά κθπευτικοφ χϊματοσ επί τόπου του ζργου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ 
και τθν ΕΤΕΡ 02-07-05-00. Το κθπευτικό χϊμα κα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εφκρυπτο, αμμοαργιλϊδουσ 
ςφςταςθσ, με αναλογία ςε άμμο τουλάχιςτον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμζνο από ςβϊλουσ, 
αγριόχορτα, υπολείμματα ριηϊν, λίκουσ μεγαλφτερουσ των 5 cm και άλλα ξζνα ι τοξικά υλικά βλαβερά για 
τθν ανάπτυξθ φυτϊν. 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : οκτϊ ευρϊ και πενιντα λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 8,5 ευρϊ 
 
 

Α.Τ. 56  Χειρωνακτικι εκςκαφι και επαναπλιρωςθ τάφρων υπογείου αρδευτικοφ δικτφου βάκουσ 20 - 40 
cm (ςταλακτθφόροι) 
ΑΘΟ 56  
Ωειρωνακτικι εκςκαφι και επαναπλιρωςθ τάφρων για υπόγεια τοποκζτθςθ αρδευτικοφ δικτφου ςε χαλαρά, 
γαιϊδθ ι γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ εδάφθ. 
Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : Ζνα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 1 ευρϊ 
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Α.Τ. 57 Τοποκζτθςθ οργανικϊν φυτικϊν υποςτρωμάτων 
ΑΘΟ 57 
Τοποκζτθςθ με τθν αξία και μεταφορά επί τόπου του ζργου οργανικοφ φυτικοφ υποςτρϊματοσ 
προερχομζνου από ελεγχόμενθ αποςφνκεςθ φυτικϊν ι και ηωικϊν υπολειμμάτων, ςε ςφραγιςμζνθ 
ςυςκευαςία, με αναγραφι τθσ εγγυθμζνθσ ςφνκεςθσ και τθσ περιεκτικότθτα ςε κρεπτικά ςτοιχεία και χοφμο. 
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m³) 
ΕΥΫ Ολογράφωσ : ογδόντα πζντε ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 85 ευρϊ 
     Μυτιλινθ Απρίλιοσ  2021  
                                                                         
          ΘΕΫΘΘΘΚΕ 
 
                Ο                                                                      Ο ΑΝΑΡΛΘΫΤΘΣ 
       ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ  
                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     (ΣΥΜΨΫΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΑΡΟΨΑΣΘ Α. ΡΫΤ. Γ.Γ.Ψ024-03/7694) 

                   
     ΕΥΣΤ. ΣΑKΚΘΣ                                               ΩΙΣΤΟΨΑΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ            EΓΑΣΙΑ:  ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΧΩΩΝ ΡΑΣΙΝΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                     ΚΑΙ ΡΑΚΩΝ 2021-2023 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ                                                                       
Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                             
Α. ΜΕΛ.:     34/2021                                                             
         ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  349.000,00 € 

          ΦΡΑ 24%                    :    83.760,00 € 
          ΣΥΝΟΛΟ                      :  432.760,00 € 
 

ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρκρο 1ο 
Αντικείμενο εργαςίασ 

 
Θ παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων αφορά τθν ςυντιρθςθ του πραςίνου των κοινοχριςτων χϊρων όπωσ 
αλςϊν, δενδροςτοιχιϊν, παιδικϊν χαρϊν, νθςίδων, πάρκων, πλατειϊν, γθπζδων, ςχολείων, παιδικϊν 
ςτακμϊν και λοιπϊν χϊρων του Διμου Μυτιλινθσ. 
Μζςα από τισ κακθμερινζσ εργαςίεσ (κακαριότθτα, διάνοιξθ λεκανϊν άρδευςθσ, πότιςμα, κοφρεμα 
χλοοτάπθτα, ψαλίδιςμα, κλάδεμα δζνδρων, ξεβοτάνιςμα, λίπανςθ, ςυντιρθςθ δικτφων, κ.α.), αλλά και μζςα 
από άλλεσ παρεμβάςεισ (φφτευςθ νζων φυτϊν, δζνδρων, κάμνων, ετθςίων, εγκατάςταςθ νζου χλοοτάπθτα 
με ςπορά ι ζτοιμου χλοοτάπθτα κτλ) κα ςυντελείται θ ςυντιρθςθ και θ ταυτόχρονθ αναβάκμιςθ τθσ 
γενικότερθσ εικόνασ των χϊρων πραςίνου του Διμου Μυτιλινθσ. 

 
Άρκρο 2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
 

Θ προκειμζνθ εργαςία διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ περί Διμων και Κοινοτιτων κείμενθσ Νομοκεςίασ και 
των ςυναφϊν διατάξεων του Ν.3463/2006,του Ν.3852/2010(ΨΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Αϋ)Νζα Αρχιτεκτονικι 
τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ και των ςχετικϊν οδθγιϊν 
και εγκυκλίων του Υ.Ρ.Ε.Σ.Δ.ΔΑ., του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»ΨΕΚ τ.Αϋ/147/8-8-2016 όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει και του Αςτικοφ Κϊδικα.  

Άρκρο 3ο 
Συμβατικά ςτοιχεία 

 
Συμβατικά ςτοιχεία τθσ εργαςίασ με τθ ςειρά που ιςχφουν είναι:  
 
H Σφμβαςθ 
Θ Διακιρυξθ  
Θ Οικονομικι Ρροςφορά 
To Τιμολόγιο Μελζτθσ  
Ο Ρροχπολογιςμόσ  
Θ Τεχνικι Ρεριγραφι και οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων  
Τα από τον οικονομικό φορζα πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία που κα δοκοφν από τθν προςφορά.  

 
Άρκρο 4ο 

Ρροχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ – Χρθματοδότθςθ 
 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ είναι 349.000,00  € ςυν 83.760,00 0€ για Ψ.Ρ.Α. 24%. Συνολικά 
432.760,00,00€. Θ εργαςία κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ του Διμου Μυτιλινθσ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2021 - 2023   (Κ.Α. 35.6265.0002 για το ζτοσ 2021) και οι πλθρωμζσ του αναδόχου κα υπόκεινται ςε 
όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ν.4412/2016 και τισ ιςχφουςεσ εγκυκλίουσ του 
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Υπουργείου Εςωτερικϊν και όςα ιςχφουν από τισ διατάξεισ "περί οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των 
διμων και κοινοτιτων" τον χρόνο δθμοπράτθςθσ τθσ εργαςίασ.  
 

Άρκρο 5ο 
Μελζτθ ςυνκθκϊν τθσ εργαςίασ 

 
Θ ζννοια τθσ επίδοςθσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου είναι ότι είχε κι ζλαβε αυτόσ υπόψθ του κατά τθ 
ςφνταξθ αυτισ τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ τθσ εργαςίασ, δθλαδι τθ κζςθ τθσ εργαςίασ και των μερϊν 
αυτισ, τισ απαιτοφμενεσ με κάκε μζςο μεταφορζσ, τθν κατάςταςθ των οδϊν, τθν ευχζρεια εξεφρεςθσ 
εργατικϊν χεριϊν, φδατοσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και οποιεςδιποτε άλλεσ τοπικζσ, 
ειδικζσ και γενικζσ, ςυνκικεσ τα δυνάμενα να προκφψουν ηθτιματα, τα οποία μποροφν με οποιοδιποτε 
τρόπο να επθρεάςουν το κόςτοσ και το χρόνο τθσ εργαςίασ και ότι θ εργαςία κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τθ 
ςφμβαςθ με τθν οποία πρζπει να ςυμμορφωκεί ο ανάδοχοσ.  
 

Άρκρο 6ο 
Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ – Ρροκεςμίεσ αποπεράτωςθσ εργαςιϊν -  Ροινικζσ ριτρεσ 

 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. 
Ραράταςθ τθσ προκεςμίασ μπορεί να δοκεί με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από ειςιγθςθ 
τθσυπθρεςίασ που διοικεί τθ ςφμβαςθ και κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του αναδόχου ςφμφωνα με το άρκρο 
217 του Ν. 4412/2016. 
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται βάςει εβδομαδιαίου προγράμματοσ (ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ) που κα 
παρζχει θ υπθρεςία ςτον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ξεκινά τισ εργαςίεσ εντόσ δφο 
εργαςίμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν χειρόγραφα ι με e-mail  του προγράμματοσ. Ο ανάδοχοσ 
καδιακζτει τον απαραίτθτο αρικμό ςυνεργείων (περιςςότερα των τριϊν) κακϊσ και μθχανθμάτων,εργαλείων 
κλπ ϊςτε να μπορεί να ανταποκρικεί άμεςα για εργαςίεσ ςε όςα ςθμεία του Διμου απαιτθκεί. 
Σε ζκτακτεσ και επείγουςεσ περιπτϊςεισ (πχ δυςμενϊν καιρικϊν φαινομζνων κλπ) ο ανάδοχοσ κα 
πρζπει να μπορεί να επζμβει άμεςα για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που αφοροφν ςτθν προςταςία τθσ 
ανκρϊπινθσ ηωισ όπωσ πχ. κλάδευςθ, κοπι και απομάκρυνςθ επικίνδυνων κλαδιϊν, πεςμζνων 
δζνδρων κλπ κατόπιν ςχετικισ εντολισ από τθν υπθρεςία. 
Σε περίπωςθ μι εξάντλθςθσ των ποςοτιτων που προβλζπονται για κάκε ζτοσ, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται 
αποηθμίωςθσ. 
Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ, από υπαιτιότθτα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινικι 
ριτρα, ςφμφωνα με το άρ. 218 του Ν. 4412/2016. Μετά τθν υπζρβαςθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ, ο 
εργοδότθσ, μπορεί να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ και για άλλεσ 
αιτίεσ, όπωσ αναφζρονται ςτθν παρ. 1γ του άρ. 203 του Ν. 4412/2016 και αναλφονται ςτο άρ. 23 του 
παρόντοσ. 
 

Άρκρο 7ο 
Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προφορϊν 

 
Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα ςυνταχκοφν και υποβλθκοφν ςτο ειδικό ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ τθσ 
υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.5 του άρ. 95 του Ν. 4412/2016. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι 
υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Ψ.Ρ.Α.  
Δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ εναλλακτικϊν προςφορϊν.  

 
 

Άρκρο 8ο 
Επιλογι διαδικαςίασ – Κριτιριο ανάκεςθσ 

 
Θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί με θλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνιςμό με τουσ όρουσ που 
κακορίηει θ Οικονομικι Επιτροπι. Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 
άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Σε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν, ο Διμοσ 
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Μυτιλινθσ κα επιλζξει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλλαν ιςότιμεσ 
προςφορζσ, ςφμφωνα με άρ. 90 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

Άρκρο 9ο 
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τουσ οικονομικοφσ φορείσ για χρονικό διάςτθμα ίςο με ζξι (6) μινεσ από τθν 
επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ (άρ. 97 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει).  
 
 

Άρκρο 10ο 
Εγγυιςεισ 

 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ: Το φψοσ τθσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε 
ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό, αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Ψ.Ρ.Α., με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ. (άρκρο 72 παρ.1α του 
Ν.4412/16)  
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ: Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
εκτόσ ΨΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16). 
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό, επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ 
επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).  
Επιςτροφι Εγγυιςεων:  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά: α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ και β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ επ’ αυτϊν και  
γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με το άρκρα 35 και 36 
του ν. 4129/2013 (Αϋ 52), εφόςον απαιτείται. (άρκρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)  
Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)  
 

Άρκρο 11ο 
Εγκατάςταςθ -Ζναρξθ εργαςιϊν αναδόχου εκτζλεςθσ εργαςίασ  

 
Ο ανάδοχοσ, είναι υποχρεωμζνοσ να προςζλκει ςτο Κεντρικό Δθμοτικό Κατάςτθμα για να υπογράψει τθν 
ςχετικι ςφμβαςθ, μζςα ςτθν προκεςμία που κα ορίηεται από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ ςε αυτόν (άρκρο 105 του Ν.4412/2016). Εάν ο ανάδοχοσ δεν ζρκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ 
εργαςίασ μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία ι δεν κατακζςει τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου (άρκρα 105 & 203 του Ν.4412/2016).  
Θ εγκατάςταςθ του αναδόχου και θ ζναρξθ των εργαςιϊν κα πραγματοποιθκοφν με τθν υπογραφι τθσ 
Σφμβαςθσ και κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν Υπθρεςία. 
 

 
 Άρκρο 12ο 

Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Θ Υπθρεςία ορίηει με απόφαςι τθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι, υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τα λοιπά, ςφμφωνα με το άρκρο 216 του Ν.4412/2016. 
Θ υπθρεςία ορίηει υπεφκυνο παρακολοφκθςθσ (επιβλζποντα) τθσ ςφμβαςθσ αμζςωσ μετά τθν εγκατάςταςθ 
του αναδόχου. 
Αντίςτοιχα ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ορίςει υπεφκυνουσ επιβλζποντεσ γεωτεχνικοφσ. 
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Θ παρακολοφκθςθ τθσ εργαςίασ γίνεται ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι ωσ εξισ : 
 

- Θμεριςιο θμερολόγιο εργαςιϊν ανά Δθμοτικι Κοινότθτα (Ζντυπθ μορφι) 
- Μθνιαίο δελτίο παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν ανά Δθμοτικι Ενότθτα (ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι) 
- Κακθμερινά με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου των χϊρων πραςίνου που εκτελζςκθκαν 

εργαςίεσ 
- Ενδεικτικό μθνιαίο χρονοδιάγραμμα ωσ τθσ 25 κάκε μινα για τον επόμενο , το οποίο κα εγκρίνεται 

απϋτθν υπθρεςία, ςτο οποίο κα φαίνεται ποιεσ μζρεσ και ποόςα άτομα κα απαςχολθκοφν ςε κάκε 
κοινότθτα  και τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν. 

- Ξεχωριςτό χρονοδιάγραμμα κα αποςτζλεται κατά τθν κλαδευτικι περίοδο, ςτο οποίο κα φαίνεται ο 
προγραμματιςμόσ των κλαδεφςεων και θ ςειρά με τθν οποία κα εκτελεςκοφν ςτουσ χϊρουσ τθσ κάκε 
κοινότθτασ. 

- Ξεχωριςτό χρονοδιάγραμμα κα αποςτζλεται για παρεμβάςεισ ςε αδιαμόρφωτουσ χϊρουσ και για 
τουσ οποίουσ κα ςυνοδεφεται με  φωτογραφικι αποτφπωςθ πριν και μετά τθν παρζμβαςθ. 

- Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αποτυπϊνεται ςτα κακθμερινά θμερολόγια 
εργαςιϊν ανά Δθμοτικι ενότθτα, ςτα οποία καταγράφονται οι ποςότθτεσ των εκτελοφμενων 
εργαςιϊν, τα άτομα που απαςχολοφνται, ο χρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ, τα μθχανιματα κλπ. 
επίςθσ καταγράφονται γεγονότα που κεωροφντια ςθμαντικά (πτϊςθ δζνδρου, ακραίεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ, πρόκλθςθ ηθμιάσ κ.α.) 
 
Τα κακθμερινά θμερολόγια υπογράφονται από τον επιβλζποντα και φυλάςονται ςτθν υπθρεςία ςε 
ζντυπθ μορφι. 
Τα μθνιαία δελτία παρακολοφκθςθσ ανά Δθμοτικι Ενότθτα αποςτζλονται ςτθν υπθρεςία 
θλεκτρονικά και χειρόγραφα και ςε αυτά αποτυπϊνονται ανά θμζρα ςυνολικά οι ποςότθτεσ των 
εκτελεςκείςων εργαςιϊν. 

  
 

Άρκρο 13ο 
Οριςμόσ επιβλζποντοσ τθσ εργαςίασ του αναδόχου 

Τθν επίβλεψθ των εργαςιϊν από τθν πλευρά του αναδόχου, ζχει είτε αυτοπροςϊπωσ ο ανάδοχοσ ι 
αντιπρόςωποσ αυτοφ, ςε κάκε περίπτωςθ ειδικότθτασ Γεωτεχνικϊν (Γεωπόνοσ, Δαςολόγοσ) ι Τεχνολόγων 
Γεωπονίασ ι Δαςοπόνων.  
 

Άρκρο 14ο 
Υποχρεϊςεισ αναδόχου 

 
Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου κακορίηονται ωσ εξισ:  
 
1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί με ακρίβεια τισ ποςότθτεσ των διαφόρων μερϊν τθσ εργαςίασ, 
όπωσ προκφπτουν από τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ.  

2. Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί όλα τα οριηόμενα ςτα τεφχθ τθσ μελζτθσ «Τεχνικι Ρεριγραφι» και «Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ» και είναι υποχρεωμζνοσ να προφυλάςςει και προςτατεφει τθ βλάςτθςθ όπωσ 
δζνδρα,κάμνουσ και καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ γφρω από το χϊρο που του διατίκεται για τθν εκτζλεςθ 
τωνεργαςιϊν, κα είναι δε υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που κα προκαλζςει ςε τρίτουσ λόγω αυκαίρετθσκοπισ ι 
βλάβθσ δζνδρων ι κάμνων, απόκεςθσ υλικϊν, λόγω κακοφ χειριςμοφ των μθχανθμάτων ι καταπάτθςθ 
φυτεμζνων περιοχϊν από μθχανικά μζςα. 
 
3. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ,  να ενθμερϊνει τθν υπθρεςία για το πρόγραμμα εργαςιϊν τθσ τρζχουςασ 
εβδομάδασ, κακϊσ και να μετακινεί τον επόπτθ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, όταν υπάρχει κϊλυμα μετακίνθςθσ.  

4. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ να τθρεί θμερολόγια εργαςιϊν,   το οποίο ςυμπλθρϊνεται τισ θμζρεσ των 
επεμβάςεων για τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ με ςυνοπτικό τρόπο, για τισ περιοχζσ επζμβαςθσ και για κάκε 
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άλλο ςχετικό με τθν Εργαςία ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο. Τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ και φφλαξθσ του 
Θμερολογίου κα ζχει ο Ανάδοχοσ.  

 

5. Ο ανάδοχοσ δε δικαιοφται αποηθμίωςθ ι αφξθςθ των τιμϊν για μεταβολζσ ςτισ εργαςίεσ που 
πραγματοποιεί. Πταν είναι εξαιρετικά επείγουςεσ οριςμζνεσ εργαςίεσ και προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν 
πικανά προβλιματα (π.χ. δυςμενείσ ςυνκικεσ, όπωσ ζκτακτα καιρικά φαινόμενα, ανεμοκφελλεσ κ.λ.π.), ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εργαςκεί υπερωριακά, εφόςον τον διατάηει θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία και 
μετά από άδεια των αρμοδίων αρχϊν, χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ.  

 

 

6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει για τθν εργαςία όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά, 
μθχανιματα, οχιματα, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, εργαλεία και οποιαδιποτε μζςα. Ο ανάδοχοσ ςε κάκε 
περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ όπωσ είναι οι 
δαπάνεσ μιςκϊν και θμερομιςκίων του προςωπικοφ, οι δαπάνεσ όλων των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι 
δαπάνεσ για τθ μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ των υλικϊν και τθσ μεταφοράσ, διαλογισ, 
φφλαξθσ, φκοράσ τουσ κ.λ.π. οι δαπάνεσ λειτουργίασ, απόςβεςθσ, μιςκϊν, μθχανθμάτων και οχθμάτων, 
φόροι, τζλθ, δαςμοί, αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων ηθμιϊν ςτο 
προςωπικό του, ςτον κφριο τθσ εργαςίασ ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και γενικά κάκε είδουσ δαπάνθ 
απαραίτθτθ για τθν τεχνικι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.  

Θ επίβλεψθ τθσ εργαςίασ εκ μζρουσ του αναδόχου κα γίνεται από υπεφκυνο πτυχιοφχο γεωπόνο ι δαςολόγο 
ι τεχνολόγο δαςοπόνο ι τεχνολόγο γεωπόνο ι πτυχιοφχο του τμιματοσ Ψυτικισ Ραραγωγισ τθσ Σχολισ 
Τεχνολογίασ Γεωπονίασ, ο οποίοσ κα κρατά πλιρεσ θμερολόγιο του ζργου, κα διανζμει κατάλλθλα τισ 
εργαςίεσ ςτο προςωπικό και γενικά κα επιβλζπει τα κατά τθν επιςτιμθ και τθ ςφμβαςθ από τθν πλευρά του 
αναδόχου. Ειδικότερα κατά τθ διάρκεια των κλαδεμάτων με γερανό κα παρευρίςκεται διαρκϊσ ςτον τόπο 
εργαςίασ και κα ςυνεργάηεται με τον επιβλζποντα τθσ Υπθρεςίασ. 
Το παραπάνω αποτελεί προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ. Θ Υπθρεςία 
διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει αλλαγι του επιβλζποντα ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι αςκεί 
πλθμμελϊσ τα κακικοντά του. 
 

7. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων 
και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του ι ςε οποιονδιποτε τρίτο για τθ λιψθ 
μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Σχετικά με τθ λιψθ μζτρων αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να 
λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα ςφμφωνα με τθν κείμενθ Νομοκεςία. Ειδικότερα:  

- Κάκε ανοικτό μζτωπο εργαςίασ κα περιφράςςεται από τθν ςτιγμι ζναρξθσ των εργαςιϊν και κακ' όςο 
χρονικό διάςτθμα είναι υπό εξζλιξθ αυτζσ.  

- Για τθ λιψθ των μζτρων τθσ πρόλθψθσ και για τον ζλεγχο των ατυχθμάτων, ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ: Να ενθμερϊςει όλο το προςωπικό για τθ ςθμαςία που ζχουν: α) τα μζτρα αςφαλείασ, β) Θ 
ακρίβεια των χειριςμϊν και κινιςεων, γ) Το κατάλλθλο ντφςιμο για τθν εργαςία από άποψθ αςφάλειασ, 
εργονομίασ και υγιεινισ. 

- Να  διακζςει ςτο προςωπικό του τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και τα απαραίτθτα μζςα ατομικισ προςταςίασ 
που ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία 
 

8. Τον ανάδοχο βαρφνουν οι φόροι, τα τζλθ, οι κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ, 
όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολι τουσ.  

 

9. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ οποιονδιποτε άλλων ζργων ι 
εργαςιϊν φορζα του δθμόςιου τομζα που είναι δυνατό να επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ 
του, να προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ κι εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ ι διακοπι λειτουργίασ 
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του και χωρίσ μείωςθ τθσ ευκφνθσ του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλλει ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ των τυχϊν 
βλαβϊν ι διακοπϊν.  

10. Να παίρνει όλα τα μζτρα προφφλαξθσ των προςκομιηόμενων υλικϊν μζχρι να χρθςιμοποιθκοφν αυτά, των 
εργαλείων, μθχανθμάτων, μεταφορικϊν μζςων και τθσ εν γζνει αςφάλειασ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ 
και κάκε τρίτου και να εκτελεί τισ οδθγίεσ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ, τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και διατάξεισ, 
φζροντοσ ευκφνθ αποκλειςτικά και μόνο αυτόσ για κάκε ςυνζπεια που κα προκφψει από τθ μθ εφαρμογι 
τουσ.  
 
11. Να επικαιροποιεί προςκομίηοντασ τα ςτθν υπθρεςία τα νζα ςτοιχεία του φακζλου( ανανεϊςεισ αδειϊν, 
αςφαλειϊν, τελϊν κυκλοφορίασ. Επίςθσ αλλαγζσ επιβλεπόντων και αλλαγζσ χρθςιμοποιοφμενων 
μθχανθμάτων (προςκομίηοντασ τα νζα ζγγραφα)  με αιτιολόγθςθ και τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ υπθρεςίασ. 
  
12. Σε εξαιρετικά επείγουςεσ περιπτϊςεισ (ζκτακτα καιρικά φαινόμενα , δυςμενείσ ςυνκικεσ) και 
προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν πικανά προβλιματα, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εργαςκεί 
υπερωριακά εφόςον τον διατάηει θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία χωρίσ αποηθμίωςθ. 
 
13. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία κατά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 
Αςφάλιςθ των εργαςιϊν ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και Αςφάλιςθ ΑΣΤΙΚΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ  του ζναντι Τρίτων 
 
 

Άρκρο 15ο 
Τιρθςθ νόμων, Αςτυνομικϊν Διατάξεων, Ζκδοςθ αδειϊν 

 
1. Ο Ανάδοχοσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τουσ 
Νόμουσ του Κράτουσ, τα Διατάγματα και τουσ Κανονιςμοφσ, τισ Αςτυνομικζσ Διατάξεισ ι διαταγζσ, κακϊσ και 
με τισ νόμιμεσ απαιτιςεισ οποιαςδιποτε Δθμόςιασ, Διοικθτικισ ι άλλθσ Αρχισ που κα αναφζρονται και κα 
ζχουν εφαρμογι κατά οποιοδιποτε τρόπο για τον Ανάδοχο ι / και τισ εργαςίεσ του.  
2. Ο Ανάδοχοσ ωσ υπεφκυνοσ τθρεί τουσ Νόμουσ κλπ, υποχρεοφται να ανακοινϊςει αμζςωσ ςτθ Διευκφνουςα 
Υπθρεςία τισ Διαταγζσ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ς’ αυτόν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 
εργαςίασ και τα ζγγραφα των διαφόρων αρχϊν ςχετικά με τα υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςφαλείασ 
κλπ.  
3. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τθν τάξθ και τθν πεικαρχία ςτθν περιοχι των Εργαςιϊν, τα 
Εργοτάξια και γενικά ςε όλεσ τισ κζςεισ που εκτελοφνται οι εργαςίεσ.  
4. Εκτόσ αν διαφορετικά προβλζπεται ςτο Συμφωνθτικό, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ κάκε άδειασ 
που προβλζπεται από τουσ ανωτζρω Νόμουσ, Διατάγματα κλπ. από τθν εκάςτοτε αρμόδια Υπθρεςία και που 
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του.  
 

Άρκρο 16ο 
Ατυχιματα και ηθμιζσ 

 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίςει τθν εργαςία. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να 
διακζτει αςφάλιςθ των εργαςιϊν : «ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» και «ΑΣΤΙΚΘΣ ΕΥΘΥΝΘΣ» ζναντι Τρίτων, κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ που κα αφορά τα ακόλουκα: 
 • Για υλικζσ ηθμιζσ  (κετικζσ ι αποκετικζσ) ςε πράγματα Τρίτων ανεξάρτθτα από τον αρικμό των τυχόν 
ηθμιωκζντων Τρίτων 1.000.000 ΕΥά/περιςτατικό 
 • Για ςωματικι βλάβθ ι Θάνατο Τρίτων κατά άτομο 1.000.000ΕΥά/περιςτατικό 
 • Για ςωματικι Βλάβθ ι κάνατο Τρίτων μετά από ομαδικό ατφχθμα, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των 
πακόντων 1.000.000 ΕΥά/περιςτατικό/άτομο.  
 
Θ δαπάνθ για τα αςφάλιςτρα ςτο ςφνολο τουσ καταβάλονται από τον ανάδοχο. 
Ο εργοδότθσ δεν επιβαρφνεται με αποηθμιϊςεισ ατυχθμάτων του προςωπικοφ του αναδόχου, κακϊσ επίςθσ 
και με αποηθμιϊςεισ για ηθμιζσ που προκαλοφνται από το προςωπικό του αναδόχου και των μεταφορικϊν 
του μζςων ςε ξζνθ ιδιοκτθςία και ςε ζργα Δθμοςίου, Διμων και Κοινοτιτων και ςε κάκε φφςθσ κοινωφελι 
ζργα. Υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ατυχθμάτων και ηθμιϊν είναι ο ανάδοχοσ.  
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Άρκρο 17ο 
Ρρόλθψθ ατυχθμάτων – Μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ – Διευκόλυνςθ κυκλοφορίασ 

 
Ο ανάδοχοσ ανεξάρτθτα από τισ κείμενεσ διατάξεισ υποχρεϊςεων κι ευκυνϊν του, παίρνει τα απαραίτθτα 
μζτρα για τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων ςτο προςωπικό και κάκε τρίτο, κακϊσ επίςθσ και για τθν παροχι 
πρϊτων βοθκειϊν προσ αυτοφσ. Ηθμιζσ που κα προκλθκοφν από αμζλεια του αναδόχου αποκακίςτανται 
αμζςωσ με ευκφνθ και φροντίδα αυτοφ. Διαταγζσ τθσ υπθρεςίασ ςχετικά με τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ 
εφαρμόηονται με ευκφνθ και δαπάνθ του ανάδοχου.  
Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι για κάκε κακολικι διακοπι τθσ κυκλοφορίασ κα πρζπει 
απαραίτθτα να ςυνεννοείται με τθν υπθρεςία επίβλεψθσ από το αρμόδιο τμιμα τθσ Τροχαίασ Κίνθςθσ. Ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ με δικζσ του δαπάνεσ να τοποκετιςει πινακίδεσ κακοδιγθςθσ τθσ κυκλοφορίασ 
των οχθμάτων. Επίςθσ οφείλει με δαπάνεσ του να περιφράξει κάκε επικίνδυνθ για τθν κυκλοφορία οχθμάτων 
και πεηϊν κζςθ και να επιςθμαίνει αυτι, με τθν τοποκζτθςθ εμποδίων και πινακίδων ςε εμφανι ςθμεία.  
 

Άρκρο 18ο 
Ρροςωπικό αναδόχου 

 
Το προςωπικό που κα εργαςτεί πρζπει να είναι ειδικευμζνο και πεπειραμζνο για το είδοσ τθσ εργαςίασ που 
κα κάνει, να μπορεί να χειρίηεται με αςφάλεια τα απαιτοφμενα εργαλεία και μθχανιματα ςφμφωνα με αυτά 
που αναφζρονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και με τα δθλωκζντα ςτθν Ρροςφορά του. Θ επίβλεψθ ζχει 
δικαίωμα να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ κάκε εργάτθ, τεχνίτθ κλπ. εφόςον κρικεί ότι δεν ζχει τα απαιτοφμενα 
εμπειρικά ι επιςτθμονικά προςόντα ι είναι απεικισ, προκλθτικόσ κλπ. Ο ζλεγχοσ που αςκείται από τον 
εργοδότθ ςτο προςωπικό του αναδόχου ζχει ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ αποπεράτωςθσ τθσ εργαςίασ κατά τον 
καλφτερο τρόπο. Επιπλζον, ο ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει τον απαιτοφμενο αρικμό προςωπικοφ και 
μθχανθμάτων, για τθν αδιάκοπθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.  
Ειδικότερα κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρζχει, εάν του ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, δεφτερο ςυνεργείο για 
ταυτόχρονθ εργαςία ςε περιςςότερα ςθμεία, με τα κατάλλθλα μθχανιματα, εργαλεία, οχιματα αποκομιδισ 
των υπολειμμάτων και τον απαραίτθτο αρικμό προςωπικοφ.  
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλίςει το επιςτθμονικό και εργατοτεχνικό προςωπικό που κα 
απαςχολθκεί ςε όλεσ τισ εργαςίεσ ςτα πλαίςια τθσ εν λόγω εργολαβίασ ςτον ανάλογο αςφαλιςτικό φορζα και 
υποχρεοφται να προςκομίςει τθ ςφμβαςθ εργαςίασ κάκε εργαηόμενου και τισ ανάλογεσ βεβαιϊςεισ 
αςφάλιςθσ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν.  
Επίςθσ, ό,τι ςυμπλθρωματικά αναφζρεται ςτο Ν.4412/2016. 
 

Άρκρο 19ο 
Νυχτερινι υπερωριακι εργαςία-εργαςία τισ Εορτζσ και τισ αργίεσ 

 
Επιτρζπεται θ εκτζλεςθ νυχτερινισ ι υπερωριακισ εργαςίασ και εργαςίασ κατά τισ αργίεσ και εορτζσ, 
ςφμφωνα με όςα ςχετικά ορίηονται από τουσ Νόμουσ του Κράτουσ, εκτόσ εάν υπάρχει ρθτι απαγορευτικι 
δαπάνθ τθσ Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ εκτζλεςθσ τζτοιασ εργαςίασ ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται πρόςκετθ 
αποηθμίωςθ.  
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ Νόμουσ και 
Κανονιςμοφσ που αφοροφν τζτοια εργαςία. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ανακοινϊνει ςτθ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία γραπτά, πριν από 24 τουλάχιςτον ϊρεσ, τθν πρόκεςι του να εκτελζςει εργαςία 
νυχτερινι, υπερωριακι ι κατά τισ Αργίεσ και Εορτζσ. Εφ’ όςον για τθν αςφάλεια τθσ εργαςίασ ι τθν Αςφάλεια 
των εγκαταςτάςεων τθσ Υπθρεςίασ θ νυχτερινι ι υπερωριακι εργαςία ι θ εκτζλεςθ εργαςίασ κατά τισ Αργίεσ 
και τισ Εορτζσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθν εκτελεί χωρίσ αντίρρθςθ και χωρίσ καμία ιδιαίτερθ 
αποηθμίωςθ.  
Ειδικά για τθν υπερωριακι εργαςία θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κα ςυνθγοριςει μεν, εφ’ όςον κρίνεται 
απαραίτθτθ και δεν υπάρχει άλλθ δυνατότθτα για εξαςφάλιςθ περιςςότερου προςωπικοφ, αλλά δεν μπορεί 
να εγγυθκεί τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ.  
Αν ο Ανάδοχοσ δεν μπορζςει να εξαςφαλίςει ζγκριςθ για υπερωριακι εργαςία, αυτό δεν κα αποτελζςει 
δικαιολογία για παράταςθ των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ του Ζργου.  
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Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ νυχτερινισ εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει με δαπάνθ του πρόςκετο 
και ικανοποιθτικό φωτιςμό για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του και του κοινοφ, κακϊσ και κατάλλθλα 
μζςα που να επιτρζπουν τθν καλι τοποκζτθςθ και επικεϊρθςθ υλικϊν.  

 
 

Άρκρο 20ο 
Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 

Ο τυχόν απαιτοφμενοσ, για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ προβλζπεται και κακορίηεται 
ςτισ Τεχνικι  Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ και ο ανάδοχοσ δθλϊνει τθν ευκφνθ για προςκόμιςι του με τθν 
προςφορά του (φάκελοσ Τεχνικϊν ςτοιχείων).  
 

 
Άρκρο 21ο 

Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ  τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 
ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν 
λόγω οργανιςμοφ 1 ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με 
τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία 2  
 
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Γεωτεχνικό 
Επιμελθτιριο Ελλάδασ ( ΓΕΫΤΕΕ ), ι να ζχουν πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο επιμελθτιριο ι αντίςτοιχο 
πιςτοποιθτικό του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΘ.) από το οποίο να αποδεικνφεται θ δυνατότθτα 
παροχισ  τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ, μετά του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ, ι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν 
Επιχειριςεων ΜΕΕΡ Α2 και άνω, που τθρείται ςτθ ΓΓΔΕ του ΥΡΕΩΫΔΕ για ζργα κατθγορίασ πραςίνου εφόςον, 
κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία. 

 
Άρκρο 22ο 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ ι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων απαιτείται:  
Να διακζτουν το απαιτοφμενο επιςτθμονικό και εργατοτεχνικό προςωπικό, όπωσ αυτό αναλφεται ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ  
Να διακζτουν τον απαιτοφμενο μθχανολογικό εξοπλιςμό όπωσ αυτό αναλφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
τθσ μελζτθσ  
Να ζχουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, που αποδεικνφεται με τθ κατάκεςθ καταλόγου παρόμοιων 
εκτελεςμζνων εργαςιϊν τθσ μελζτθσ και τα αποδεικτικά που ηθτοφνται από το ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ. 

                                                 
1
      Πρβλ. άρθρο 75 παρ 2 ν.4412/2016  

2 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
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Άρκρο 23ο 
Εκτζλεςθ τθσ Εργαςίασ 

 
1. Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ & Ρραςίνου του Διμου, 
όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και ςτο Τιμολόγιο μελζτθσ. Για 
οποιαδιποτε αςάφεια τθσ μελζτθσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, πριν από κάκε εκτζλεςθ εργαςίασ να 
ηθτά ζγκαιρα τισ οδθγίεσ του Επιβλζποντα, ζτςι ϊςτε οι εργαςίεσ να εκτελοφνται μζςα ςτθ ςυμβατικι 
προκεςμία.  
 
2. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν ζντεχνθ, αςφαλι, εμπρόκεςμθ και οικονομικι 
καταςκευι τθσ Εργαςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και με όλεσ τισ οδθγίεσ, ςτοιχεία, υποδείξεισ 
και εντολζσ που κα του δϊςει θ Υπθρεςία κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Εργαςίασ. Αν παρουςιαςτεί 
οποιαδιποτε κακοτεχνία, παράλειψθ ι ατζλεια ι αν ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει ι παρουςιαςτεί οποιαδιποτε 
υποχρζωςι του κατά τθ Σφμβαςθ ι το Νόμο, είναι υποχρεωμζνοσ να αποηθμιϊςει τθν Υπθρεςία για 
οποιαδιποτε κετικι ηθμία που κα οφείλεται ςτο λόγο αυτό, επιπλζον των ποινικϊν ρθτρϊν λόγω 
κακυςτζρθςθσ που υποχρεοφται να καταβάλλει, ςφμφωνα με όςα προβλζπει θ Σφμβαςθ.  

3. Αν κατά οποιαδιποτε χρονικι περίοδο, θ Υπθρεςία κεωριςει ότι θ μζκοδοσ εργαςίασ του Αναδόχου ι τα 
υλικά και το εργοταξιακό προςωπικό του ι ο εξοπλιςμόσ, τα μθχανιματα, τα εργαλεία και τα εφόδια ι οι 
αποκικεσ του δεν είναι επαρκι ι κατάλλθλα για να εξαςφαλίηουν τθν τζλεια, οικονομικι, εμπρόκεςμθ 
ακόμθ και απόλυτθ ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ Εργαςίασ ι για να εγγυθκοφν για 
τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και των τρίτων, τότε ςε οποιαδιποτε από τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ Υπθρεςία 
ζχει το δικαίωμα να διατάξει τον Ανάδοχο να ςυμμορφωκεί με απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ και τισ εντολζσ τθσ 
μζςα ςε τακτι προκεςμία και να φροντίςει άμεςα για τθν τακτοποίθςθ των παραπάνω ατελειϊν ι 
εκκρεμοτιτων, χωρίσ αυτόσ να ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει καμία πρόςκετθ πλθρωμι ι αφξθςθ τιμϊν ι 
παράταςθ προκεςμιϊν.  
4. Θ άςκθςθ ι όχι από τθν Υπθρεςία του δικαιϊματοσ αυτοφ τθσ παρζμβαςθσ, δεν μειϊνει κατά οποιοδιποτε 
τρόπο τισ ευκφνεσ του Αναδόχου.  

5. Συμφωνείται ρθτά ότι ο Μθχανικόσ Εξοπλιςμόσ και το Ρροςωπικό, που δθλϊνονται κατά τθν προςφορά και 
δείχνουν τα κατά ελάχιςτον απαιτοφμενα όρια μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και εργοταξιακοφ προςωπικοφ για τθν 
εκτζλεςθ τθσ Εργαςίασ, ζχουν απλϊσ ενδεικτικό χαρακτιρα και δεν δεςμεφουν με κανζνα τρόπο τθν 
Υπθρεςία ςτθν εφαρμογι των διατάξεων του Άρκρου αυτοφ. Θ Υπθρεςία δικαιοφται κατά τθν διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ Εργαςίασ να ηθτιςει αφξθςθ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ κατά είδοσ και αρικμό ι τθν 
προςκόμιςθ εξοπλιςμοφ που δεν αναφζρεται ςτα δθλωμζνα ι τθν αφξθςθ του εργοταξιακοφ προςωπικοφ για 
τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Εργαςίασ και ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται με αυτό, 
χωρίσ αντίρρθςθ και χωρίσ καμία πρόςκετθ πλθρωμι.  

6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

7. Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τον αρικμό των δζντρων που κα γίνουν επεμβάςεισ ςφμφωνα 
με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν, χωρίσ υπζρβαςθ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ.  

8. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν4412/2016.  

 
Άρκρο 24ο 

Ροινικζσ ριτρεσ 
 

1. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιάμεςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ 
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προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Ψ.Ρ.Α. των υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,  
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ Ψ.Ρ.Α. επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα.  
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφναται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι 
το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.  
2. Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
3. Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο.  
 

Άρκρο 25ο 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου 

 
1) Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:  
 
α) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δε ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 
υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και  
β) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων.  
2) Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγω ζκπτωςθσ του αναδόχου, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο 
ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει 
ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για 
τθ ςυμμόρφωςι του, όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν και ό,τι άλλο αναφζρεται ςτο ςχετικό άρκρο.  
3) Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι κυρϊςεισ που 
αναφζρονται ςτο άρ. 203 του Ν.4412/2016.  

 
Άρκρο 26ο 

Ανωτζρα βία 
 

Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν 
τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.  
 

Άρκρο 27ο 
Επιμετριςεισ 

 
Οι επιμετριςεισ ςυντάςςονται με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου, τα δε επιμετρθτικά ςτοιχεία 
λαμβάνονται από κοινοφ, από τον επόπτθ και τον εκπρόςωπο του αναδόχου ανά ομάδα. Ο ανάδοχοσ κα 
ςυντάξει τθν πρϊτθ επιμζτρθςθ , κατά διακριτά μζρθ για τισ εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν και κα τισ υποβάλλει 
για ζλεγχο ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, αφοφ τθν υπογράψει. Κατόπιν αυτισ, ςυντάςςονται επόμενεσ 
επιμετριςεισ μετά από ςυνεννόθςθ με τον επιβλζποντα και όχι νωρίτερα του τριμινου. Τελικά, ςυντάςςεται 
μία τελικι επιμζτρθςθ με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν. Θ επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία 
ςυνοπτικι περιγραφι τθσ, με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου που εκτελζςκθκε με βάςθ τα 
ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία μετά τθν παραβολι προσ τα 
επιμετρθτικά ςτοιχεία, τον ζλεγχο και τυχόν διόρκωςθ των υπολογιςμϊν, εγκρίνει τισ επιμετριςεισ και 
ενθμερϊνει τον ανάδοχο.  
Οι επιμετριςεισ κα πρζπει να δίνονται και ςε θλεκτρονικι μορφι, ςε ςυμβατό πρόγραμμα ανάγνωςθσ και 
επεξεργαςίασ κειμζνου με αυτό τθσ Υπθρεςίασ. 



49 

 

Άρκρο 28ο 
Τρόποσ πλθρωμισ – Ριςτοποίθςθ 

 
Δεν κα χορθγθκεί καμία προκαταβολι. Ο ανάδοχοσ κα πλθρϊνεται τμθματικά, κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυμβάςεωσ (ςφμφωνα με το άρκρο 200 του Ν. 4412/16) με τθ ςφνταξθ των επιμετριςεων, τθσ πιςτοποίθςθσ, 
του πρωτοκόλλου παραλαβισ, τθν προςκόμιςθ του/των τιμολογίων, τθν άςκθςθ του προλθπτικοφ ελζγχου 
και τθ κεϊρθςθ του αντίςτοιχου χρθματικοφ εντάλματοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο.  
Θ πρϊτθ πιςτοποίθςθ κα ςυνταχκεί πριν τθν πάροδο των τριάντα (30) πρϊτων θμερϊν εργαςιϊν, κατόπιν τθσ 
ςχετικισ επιμζτρθςθσ (Άρκρο 27). Κατόπιν ςυντάςςονται οι επόμενεσ πιςτοποιιςεισ ςε ςυννενόθςθ με τον 
επιβλζποντα τθσ υπθρεςίασ και με τθν πρόοδο των εργαςιϊν.  
Οι πιςτοποιιςεισ πρζπει να ςυνοδεφονται από αναλυτικι επιμζτρθςθ.  
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του ανάδοχου εξαιτίασ 
ςυμβατικισ παράλειψθσ, αυτι κα αφαιρείται από το ποςό τθσ οικείασ πιςτοποίθςθσ και θ διαφορά κα 
αποτελεί το τελικά πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι ποςό.  
Στισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ, απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ 
δικαιολογθτικά:  
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου ςφμφωνα με το άρκρο 219.  
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.  
γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».  
δ) Ριςτοποιθτικά Ψορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 παρ.5 του Ν.4412/2016).  
Τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία. Πλεσ οι ςχετικζσ με τθ διενζργεια τθσ 
εργαςίασ δαπάνεσ, βαρφνουν τον οικείο κωδικό αρικμοφ εξόδου (Κ.Α.Ε.) του προχπολογιςμοφ του. Κατά τα 
λοιπά, εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ περί οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των Διμων και των 
Κοινοτιτων.  
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι εξιντα (60) μζρεσ 
μετά τθν υποβολι του τιμολογίου παροχισ υπθρεςίασ από αυτόν, θ ανακζτουςα αρχι «οφειλζτθσ» ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 166/2003 (Ψ.Ε.Κ. 138/Α/5-6-2003) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
οδθγία 2000/35 τθσ 29-6-2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ», κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο. 
 

 
Άρκρο 29ο 

Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
 

Ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 132, του ν 4412/16 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

 
Άρκρο 30ο 

Ρεριεχόμενο των τιμϊν του τιμολογίου 
 

Οι τιμζσ του τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν, χωρίσ να δικαιοφται ο ανάδοχοσ 
άλλθ πλθρωμι ι αποηθμίωςθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ κάκε μιασ από αυτζσ. Σφμφωνα με τα 
παραπάνω ςε όλεσ τισ τιμζσ του τιμολογίου περιλαμβάνονται:  
1. Οι δαπάνεσ λειτουργίασ των απαιτοφμενων για τθν εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ μθχανθμάτων, δθλαδι τα 
μιςκϊματα, τα απαιτοφμενα καφςιμα και λιπαντικά, θ επιβάρυνςθ λόγω θμεραργιϊν που μπορεί να 
οφείλονται ςε διάφορεσ αιτίεσ, οι δαπάνεσ παραλαβισ μεταφοράσ επί τόπου κι επιςτροφισ των 
μθχανθμάτων, οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα αςφαλιςτικά τουσ.  

2. Οι δαπάνεσ για το απαιτοφμενο προςωπικοφ των ςυνεργείων και του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ από 
εργοδθγοφσ, μθχανοδθγοφσ, χειριςτζσ, μθχανοτεχνίτεσ, ειδικευμζνουσ και ανειδίκευτουσ εργάτεσ για τα 
θμερομίςκιά τουσ, θμεραργίεσ αςφαλίςεισ, ϊρεσ εργαςίασ αργίασ, ζκτακτεσ χρθματικζσ παροχζσ κ.λ.π.  

3. Τα ζξοδα απόςβεςθσ, αποκικευςθσ και φφλαξθσ των εργαλείων και των μθχανθμάτων.  
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4. Γενικά κάκε δαπάνθ που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςτθν οποία αναφζρεται θ ςχετικι τιμι του τιμολογίου, καμία αξίωςθ ι 
διαμφιςβιτθςθ είναι δυνατόν να κεμελιωκεί εκ των υςτζρων ςε ςχζςθ με τισ αποδόςεισ των εργατοτεχνιτϊν, 
είτε ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ μετά τθ ςυμμετοχι του αναδόχου ςτο διαγωνιςμό.  
Τζλοσ, καμία αξίωςθ ι διαμφιςβιτθςθ δεν είναι δυνατό να κεμελιωκεί, οφτε για τισ ποςότθτεσ και τισ 
αποςτάςεισ μεταφοράσ των υλικϊν, των εργαλείων και των εργατϊν, οφτε για τισ απαιτιςεισ των 
εργατοτεχνιτϊν, οφτε για τισ τιμζσ θμερομιςκίων και υλικϊν.  

 
 

Άρκρο 31ο 
Επίλυςθ διαφορϊν 

 
Οι διαφορζσ που κα εμφανιςτοφν από τθν εφαρμογι τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ επιλφονται ςφμφωνα με το 
άρκρο 273 του Ν.3463/2006, το άρκρο 227 του Ν. 3852/2010 και το άρκρο 205 του Ν.4412/2016 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  
 

Άρκρο 32ο 
Ανακεϊρθςθ τιμϊν προςφοράσ 

 
Οι τιμζσ προςφοράσ ςε καμία αναπροςαρμογι τιμϊν δεν υπόκεινται, για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά 
παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ μζχρι τθσ λιξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.  
 

Άρκρο 33ο 
Ραραλαβι εργαςιϊν 

 
Θ παραλαβι των εργαςιϊν κα γίνεται μετά τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ από τθν 
επιτροπι παραλαβισ και τθν ζγκριςθ αυτϊν, όπωσ προβλζπεται από το άρ. 219 του Ν.4412/2016 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 
 

Άρκρο 34ο 
Ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

 
Για τθν ανωτζρω εργαςία ιςχφουν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που μνθμονεφονται ςτα αντίςτοιχα άρκρα του 
τιμολογίου, τισ ςχετικζσ εν ιςχφ εγκφκλιεσ διαταγζσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν που αφοροφν τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν και το ςυνταχκζν από τθν Υπθρεςία κεφάλαιο τθσ μελζτθσ Τεχνικι Ρεριγραφι.  
  
      
     Μυτιλινθ Ιοφλιοσ   2021  
                                                                         
          ΘΕΫΘΘΘΚΕ 
 
                Ο                                                                      Ο ΑΝΑΡΛΘΫΤΘΣ 
       ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ  
                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ                              (ΣΥΜΨΫΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΑΡΟΨΑΣΘ Α. ΡΫΤ. Γ.Γ.Ψ024-03/7694) 
                   
       ΕΥΣΤ. ΣΑKΚΘΣ                                               ΩΙΣΤΟΨΑΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ            EΓΑΣΙΑ:  ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΧΩΩΝ ΡΑΣΙΝΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                     ΚΑΙ ΡΑΚΩΝ 2021-2023 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ                                                                       
Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                             
Α. ΜΕΛ.:     34/2021                                                             
        ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  349.000,00 € 

         ΦΡΑ 24%                    :    83.760,00 € 
         ΣΥΝΟΛΟ                      :  432.760,00 € 
 

ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΨΟΑΣ 
 
Τθσ επιχείρθςθσ ι κοινοπραξίασ επιχειριςεωνμε ζδρα τ....................................οδόσ 
....................................αρικμ........................Τ.Κ. .....................Τθλ. .........................Fax........................ 
 
Ρροσ: ΔΘΜΟ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ 
 
Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ Διακιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ τθσ εργαςίασ που αναγράφεται ςτθν 
επικεφαλίδα και των λοιπϊν ςτοιχείων Δθμοπράτθςθσ, κακϊσ και των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ 
τθσεργαςίασ αυτισ, υποβάλλω τθν παροφςα προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και 
χωρίσεπιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασμε τθν ςφμφωνα με τισ τιμζσ 
που αναγράφω ςτον κάτωκι πίνακα : 
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ΣΥΝΟΛΟ 
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2021-2023  

ΡΟΣΨΕΟΜΕΝΘ 
ΤΙΜΘ 

 ΣΥΝΟΛΟ 

            Α. ΚΛΑΔΕΥΣΕΙΣ             

1 1 
Κοπι ι /και εκρίηωςθ 
δζνδρων φψουσ μζχρι 4m 

ΣΤ4.1.3 τεμ 70 
 

 

2 2 
Ανανζωςθ ι διαμόρφωςθ 
κόμθσ δζνδρων φψουσ 
μζχρι 4m 

ΣΤ4.1.2ΣΩ τεμ 700 
 

 

3 3 
Ανανζωςθ θ διαμόρφωςθ 
κόμθσ ι κοπι δζνδρων 
φψουσ 4-8m 

ΣΤ4.2.1 τεμ 550 
 

 

4 4 

Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι 
μεγάλων δζνδρων φψουσ 
8-12m ςε πλατείεσ, 
πάρκα κλπ 

ΣΤ4.3.1 τεμ 160 

 

 

5 5 

Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι 
μεγαλϊν δζνδρων φψουσ 
8-12m ςε 
νθςίδεσ,ερείςματα κλπ 

ΣΤ4.3.2 τεμ 130 

 

 

6 6 

Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι 
μεγάλων δζνδρων φψουσ 
12-16m ςε πλατείεσ, 
πάρκα κλπ 

ΣΤ4.3.3 τεμ 80 

 

 

7 7 

Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι 
μεγάλων δζνδρων φψουσ 
12-16m ςε νθςίδεσ, 
ερείςματα κλπ 

ΣΤ4.3.4 τεμ 90 

 

 

8 8 
Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι 
μεγάλων δζνδρων φψουσ 

ΣΤ4.3.5 τεμ 55 
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16-20m ςε πλατείεσ , 
πάρκα κλπ 

9 9 

Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι 
μεγαλϊν δζνδρων φψουσ 
16-20m ςε νθςίδεσ, 
ερείςματα κλπ 

ΣΤ4.3.6 τεμ 55 

 

 

10 10 

Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι 
μεγαλϊν δζνδρων φψουσ 
πάνω από 20 m ςε 
πλατείεσ, πάρκα κλπ 

ΣΤ4.3.7 τεμ 42 

 

 

11 11 

Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι 
μεγαλϊν δζνδρων φψουσ 
πάνω από 20 m ςε 
νθςίδεσ, ερείςματα κλπ 

ΣΤ4.3.8 τεμ 40 

 

 

12 12 
Ανανζωςθ - διαμόρφωςθ-
κόπθ τμιματοσ δζνδρων 
φψουσ 4-8m 

ΝΖΟ τεμ 34 
 

 

13 13 
Aνανζωςθ-διαμόρφωςθ-
κοπι τμιματοσ δζνδρων 
φψουσ 8-12m 

ΝΕΟ τεμ 30 
 

 

14 14 
Ανανεϊςθ διαμόρφωςθ-
κοπι τμιματοσ δζνδρων 
φψουσ 12-16m 

ΝΖΟ τεμ 30 
 

 

15 15 
Ανανζωςθ -διαμόρφωςθ-
κοπι τμιματοσ δζνδρων 
φψουσ 16-20m 

ΝΕΟ τεμ 20 
 

 

16 16 
Ανανζωςθ - διαμόρφωςθ 
- κοπι τμιματοσ δζνδρων 
φψουσ πάνω από 20m 

ΝΖΟ τεμ 20 
 

 

17 17 

Κλάδεμα φοινίκων φψουσ 
κορμοφ ζωσ 2,5m και 
φυτοπροςταςία με 
βιολογικά ςκευάςματα 

ΣΤ4.4.1ΣΩ τεμ 400 

 

 

18 18 

Κλάδεμα φοινίκων φψουσ 
κορμοφ πάνω από 2,5m 
και φυτοπροςταςία με 
βιολογικά ςκευάςματα 

ΣΤ4.4.2ΣΩ τεμ 1000 

 

 

    
Β. ΣΥΝΤΘΘΣΘ    
ΡΑΣΙΝΟΥ 

       

19 19 

Σχθματιςμόσ λεκανϊν 
άρδευςθσ φυτϊν 
διαμζτρου από 0.41 ζωσ 
0.60μ 

ΣΤ1.1 τεμ 4901 

 

 

20 20 

Άρδευςθ χλοοτάπθτα με 
εκτοξευτιρεσ 
(αυτοματοποιθμζνο 
ςφςτθμα) 

ΣΤ2.2.5 ςτρεμ 1550 

 

 

21 21 

Άρδευςθ χλοοτάπθτα με 
εκτοξευτιρεσ (μθ 
αυτοματοποιθμζνο 
ςφςτθμα) 

ΣΤ2.2.6 ςτρεμ 350 

 

 

22 22 
Άρδευςθ και λίπανςθ 
φυτϊν με βυτίο 

ΣΤ2.1.1ΣΩ τεμ 52000 
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23 23 
Άρδευςθ φυτϊν από 
παροχζσ 

ΣΤ2.1.4 τεμ 4500 
 

 

24  24 

Άρδευςθ φυτϊν με 
επίγειο ι υπόγειο 
ςφςτθμα άρδευςθσ, μθ 
αυτοματοποιθμζνο 

ΣΤ2.1.6 ΤΕΜ 65000 

 

 

25 25 Κλαδοκάκαρο δζνδρων ΝΕΟ τεμ 1000   

26 26 

Ανανζωςθ -- διαμόρφωςθ 
κόμθσ παλαιϊν 
ανεπτυγμζνων κάμνων 
φψουσ ζωσ 1.70m 

ΣΤ4.5.1 τεμ 3958 

 

 

27 27 

Ανανζωςθ -- διαμόρφωςθ 
κόμθσ παλαιϊν 
ανεπτυγμζνων κάμνων 
φψουσ πάνω από 1.70m 

ΣΤ4.5.2 τεμ 180 

 

 

28 28 

Διαμόρφωςθ κάμνων ςε 
μπορντοφρα με μθχανικό 
χειροκίνθτο ψαλίδι 
μπορντοφρασ 

ΣΤ4.6.2 m  8998 

 

 

29 29 
Κοφρεμα χλοοτάπθτα με 
βενηινοκίνθτθ 
χλοοκοπτικι μθχανι 

ΣΤ4.8.1 ςτρεμ 620 
 

 

30 30 Βοτάνιςμα με τα χζρια ΣΤ6.1 ςτρεμ 25   

31 31 

Βοτάνιςμα με 
βενηινοκίνθτο 
χορτοκοπτικό μθχάνθμα 
πεηοφ χειριςτι ςε άλςθ, 
πάρκα, πλατείεσ και 
ελεφκερουσ χϊρουσ 

ΣΤ6.3.2 ςτρεμ 660 

 

 

32 32 

Βοτάνιςμα με 
βενηινοκίνθτο 
χορτοκοπτικό μθχάνθμα 
πεηοφ χειριςτι ςε 
διαχωριςτικζσ νθςίδεσ και 
ερείςματα οδικϊν αξόνων 

ΣΤ6.3.3 ςτρεμ 160 

 

 

33 33 
Κοπι και απομάκρυνςθ 
ξυλωδϊν φυτϊν με 
μθχανιματα και εργάτεσ 

ΣΤ6.5 ςτρεμ 50 
 

 

34 34 
Κόψιμο - εκρίηωςθ 
μεμονωμζνου κάμνου με 
φψοσ άνω του 1,50 m 

Η1.3 τεμ 60 
 

 

35 35 

Εκρίηωςθ μεγάλων 
δζνδρων περιμζτρου 
κορμοφ από 0.61 ζωσ 
0.90 

Η2.3 τεμ 55 

 

 

36 36 

Εκρίηωςθ μεγάλων 
δζνδρων περιμζτρου 
κορμοφ από 0.91 ζωσ 
1.20 

Η2.4 τεμ 49 

 

 

37 37  

Εκρίηωςθ μεγάλων 
δζνδρων περιμζτρου 
κορμοφ από 1.21 ζωσ 
1.50 

Η2.5 τεμ 50 
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38 38 
Ψυτοπροςταςία κάμνων 
και δζνδρων φψουσ μζχρι 
4 m 

ΣΤ5.1 τεμ 2200 
 

 

39 39 
Ψυτοπροςταςία δζνδρων 
φψουσ πάνω από 4 m 

ΣΤ5.2 τεμ 1655 
 

 

40 40  

Ψυτοπροςταςία κάμνων 
και δζνδρων φψουσ μζχρι 
4 m με βιολογικά 
ςκευάςματα 

ΣΤ5.4 τεμ 900 

 

 

41 41  
Ψυτοπροςταςία δζνδρων 
φψουσ πάνω από 4 m με 
βιολογικά ςκευάςματα 

ΣΤ5.5 τεμ 2850 
 

 

    Ε. ΨΥΤΕΥΣΕΙΣ        

42 42 

Υποςτφλωςθ δζνδρου 
χωρίσ τθν αξία του 
παςςάλου ( για μικοσ 
παςςάλου μζχρι 2.5μ) 

Ε11.2 τεμ 4200 

 

 

43 43 
Εγκατάςταςθ χλοοτάπθτα 
με ςπορά 

Ε13.1 ςτρεμ 12 
 

 

44 44 
Εγκατάςταςθ 
προπαραςκευαςμζνου 
χλοοτάπθτα 

Ε13.2 ςτρεμ 2 
 

 

45 45 
Λίπανςθ χλοοτάπθτα 
χειρωνακτικι 

ΣΤ3.4 ςτρεμ 55 
 

 

46 46 
Άνοιγμα λάκκων ςε 
γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ 
εδάφθ 0.30 Ω 0.30 Ω 0.30 

Ε1.1 τεμ 3052 
 

 

47 47 
Άνοιγμα λάκκων ςε 
γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ 
εδάφθ 0.50 Ω 0.50 Ω 0.50 

Ε2.2 τεμ 3050 
 

 

48 48 

Άνοιγμα λάκκων με χριςθ 
εκςκαπτικοφ 
μθχανιματοσ 
1.00Ω1.00Ω1.00m 

Ε4.3 τεμ 1300 

 

 

49 49 
Ψφτευςθ ποωδϊν φυτϊν 
και βολβϊν  

Ε9.1 τεμ 2000 
 

 

50 50 
Ψφτευςθ φυτϊν με 
μπάλα χϊματοσ όγκου 
2.00 - 12.00 lt 

Ε9.4ΣΩ τεμ 1350 
 

 

51 51 
Ψφτευςθ φυτϊν με 
μπάλα χϊματοσ όγκου 
12.500-22.00 lt 

Ε9.6 τεμ 3050 
 

 

52 52 
Ψφτευςθ φυτϊν με 
μπάλα χϊματοσ όγκου 
23-40 lt 

Ε9.7 τεμ 1050 
 

 

53 53 

Ρλιρωςθ νθςίδων με 
φυτικι γθ ςε αςτικζσ 
περιοχζσ χωρίσ τθν 
προμικεια του υλικοφ 

Α6 m3 120 

 

 

54 54 
Ενςωμάτωςθ βελτιωτικϊν 
εδάφουσ 

Γ2 m3 26 
 

 

55 55 
Τοποκζτθςθ κθπευτικοφ 
χϊματοσ 

Δ7 m3 360 
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56 56 

Ωειρωνακτικι εκςκαφι 
και επαναπλιρωςθ 
τάφρων υπογείου 
αρδευτικοφ δικτφου 
(τάφροι βάκουσ 20-40cm) 

Α9.2 m 1510 

 

 

57 57 
Τοποκζτθςθ οργανικϊν 
φυτικϊν υποςτρωμάτων 

Δ11 m3 58 
 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   2021-2023   

Φ.Ρ.Α.    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2021-2023  (ΜΕ ΦΡΑ)    
 

 
 

 
Μυτιλινθ           /         / 

 
O προςφζρων 

 
 
 
 
 

(Ονοματεπϊνυμο υπογραφόντων και ςφραγίδα εργολιπτθ) 


