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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 
Τμήμα Περιβάλλοντος  
και Πολιτικής Προστασίας 
 

 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

41.291,16 (χωρίς ΦΠΑ) 

 51.201,03 (με ΦΠΑ 24%) 

  

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2019 

Ο αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας (C.P.V.), της ζητούμενης υπηρεσίας είναι ο εξής:                           
CPV: 77313000-7 (Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων) 

CPV: 77340000-5 (Κλάδεμα δέντρων, θάμνων) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

5.ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 
Τμήμα Περιβάλλοντος  
και Πολιτικής Προστασίας 
 
 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 51.201,03 € (ΜΕ ΦΠΑ) 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

 

Η μελέτη συντάσσεται με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμη-

θειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» του 

Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και των σχετικών τροποποιήσεων τους. 

Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού 51.201,03 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) αφορά την 

ανάθεση με συνοπτικό διαγωνισμό των υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου από εργολάβο στην επικράτεια 

του Δήμου Σιντικής και συντάσσεται σύμφωνα με τα ζητούμενα στο αίτημα του Δημάρχου Σιντικής Φώ-

τιου Δομουχτσίδη για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου. 

Σκοπός είναι η επίτευξη της συνολικής αντιμετώπισης όλων εκείνων των θεμάτων που αφορούν στην 

αισθητική και ασφαλή εικόνα των χώρων πρασίνου του Δήμου Σιντικής. Επιθυμητό αποτέλεσμα ο εξω-

ραϊσμός, η αισθητική αναβάθμιση των χώρων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ασφα-

λής κυκλοφορία των δημοτών και τέλος η μείωση των κινδύνων για την ασφάλεια των πολιτών και τη 

διαφύλαξη των περιουσιών τους. 

Σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας, εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των 

υπαλλήλων τους, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, δεν επιτρέπεται να ανατί-

θενται σε τρίτους, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους. 

Είναι δε κατ’ εξαίρεση δυνατή, στο  βαθμό  που  αυτό  επιβάλλεται  από  τις  αρχές  της  αναγκαιότητας  

και της αποδοτικότητας, η ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπά, είτε εργασιών, ειδι-

κής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, 

που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε εργασιών, που 

εμπίπτουν μεν στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο όμως, εν όψει των εκάστοτε 

συγκεκριμένων πραγματικών συνθηκών, δεν επαρκεί ή αδυνατεί να εκτελέσει, είτε, τέλος, εργασιών που 

απαιτούν τη χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει η αρμόδια υπηρεσία (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 

89/2016 κ.α.).  

Η εκτέλεση των εργασιών πρασίνου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του Δήμου 

μας, διότι στην υπηρεσία πρασίνου υπάρχει μόνο ένας μόνιμος υπάλληλος ΠΕ Γεωπόνων επιφορτισμένος 

και με πολλά άλλα διοικητικά καθήκοντα ενώ και το εποχιακό προσωπικό θεωρείται αμελητέο για την έ-

κταση και την μορφολογία του δήμου μας . Η γεωγραφική θέση του Δήμου και η τοπογραφία του είναι 
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τέτοια που καθιστά τη συντήρηση των χώρων πρασίνου ιδιαίτερα χρονοβόρα και δύσκολη εργασία λόγω 

της γειτνίασης του με περιαστικά δάση ενώ οι υπηρεσία δεν διαθέτει και ανάλογα μηχανήματα.  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 51.201,03 € ευρώ και θα διε-

νεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεσή της. 

Η παροχή των υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 

31/12/2019 ή έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφο-

νται παρακάτω, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι προαναφερόμενοι σκοποί και στόχοι. Οι υπηρεσίες θα 

καλύπτουν το σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου Σιντικής και οι εργασίες θα υλοποιούνται τόσο 

εντός των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων όσο και σε σημεία εκτός των οικισμών, όπου υπάρχουν 

κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι πρασίνου. 

 

Αναλυτικότερα οι εργασίες συντήρησης αφορούν τις παρακάτω τρείς ομάδες: 

 

(Α) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 

 Εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση χώρων πρασίνου σε νησίδες, κόμβους, πάρκα, πλατείες, παρ-

τέρια, δεντροστοιχίες, πεζόδρομοι και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, χώροι εκδηλώσεων, περιπάτου και 

αναψυχής των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιντικής καθώς επίσης και την κοπή 

αυτοφυούς βλάστησης στα ερείσματα της ενδοδημοτικής οδοποιίας με χλοοκοπτικό μηχάνημα έργου. 

o Για την κάλυψη της δαπάνης απαιτείται πίστωση 44.210,61 Ευρώ, στον ΚΑ 35.6262.05 με 

τίτλο «Καθαρισμός και συντήρηση χώρων πρασίνου». Η εκτέλεση θα χρηματοδοτηθεί από Δη-

μοτικούς Πόρους. 

 

(Β) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 

 Εκτέλεση εργασιών για την συντήρηση του πρασίνου και την κοπή αυτοφυούς βλάστησης σε χώρους 

των νεκροταφείων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιντικής. 

o Για την κάλυψη της δαπάνης απαιτείται πίστωση 2030,42 Ευρώ, στον ΚΑ 45.6262.01 με τίτλο 

«Συντήρηση και πρασίνου των νεκροταφείων Δήμου Σιντικής». Η εκτέλεση θα χρηματοδοτηθεί 

από ανταποδοτικούς πόρους των εσόδων από Κοιμητήρια. 

 

(Γ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 

 Κοπή δέντρων στα νεκροταφεία τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα και μπορεί να προκαλέσουν κινδύ-

νους για την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους. 

o Για την κάλυψη της δαπάνης απαιτείται πίστωση 4.960,00 Ευρώ στον ΚΑ 45.6262.02 με τίτλο 

«Κοπή μεγάλων δέντρων ύψους πάνω από 16 μέτρα σε νεκροταφεία» του προϋπολογισμού του 

Δήμου. Η εκτέλεση θα χρηματοδοτηθεί από ανταποδοτικούς πόρους των εσόδων από Κοιμητήρια.  

Ως χώροι εκτέλεσης εργασιών της (Α) ομάδας είναι οι χώροι που βρίσκονται νησίδες, κόμβοι, πάρκα, 

πλατείες, παρτέρια, δεντροστοιχίες, πεζόδρομοι και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, επίσης χώροι εκδηλώσε-

ων, περιπάτου και αναψυχής των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιντικής καθώς επίσης 

και τμήματα αυτοφυούς βλάστησης στα ερείσματα της ενδοδημοτικής οδοποιίας.  

Ως χώροι εκτέλεσης εργασιών της (Β) και (Γ) ομάδας είναι οι χώροι των κοιμητηρίων των Τοπικών 

και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιντικής.  

Σας παραθέτουμε σε πίνακα τους παραπάνω χώρους με τα αναγραφόμενα παραπλεύρως ενδεικτικά 

εμβαδά : 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Στρ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Χλμ) 

  Δ.Ε. ΚΕΡΚΙΝΗΣ 159,73 12,25 

1 Α.ΠΟΡΟΪΑ     

1.1 Κεντρική πλατεία_άνω τμήμα_παρτέρια 0,12 0 

1.2 Αρχή Πλατανεώνα 7 0 

  Κοινότητα 0,2 0 

  Διαδρομή κάτω από Στρατόπεδο   0,4 

1.3 Κοιμητήρια 0,24 0 

2 ΑΝΑΤΟΛΗ     

2.1 Είσοδος Ανατολής_1 0 0,05 

2.2 Είσοδος Ανατολής_2 0 0,05 

2.3 Κοιμητήρια 0,17 0 

2.4 Νηπιαγωγείο  0,86 0 

2.5 Πλατεία_κεντρική 2,35 0 

2.6 Σχολείο 4,11 0 

3 ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ     

3.1 Κοιμητήρια 0,14 0 

3.2 Τρίγωνο_πλατείας 0,16 0 

4 ΚΑΛΟΧΩΡΙ     

4.1 Είσοδος από Δυτική πλευρά_1 0 0,27 

4.2 Είσοδος από Δυτική πλευρά_2 0 0,27 

4.3 Κεντρικός Δρόμος _1 0 0,22 

4.4 Κεντρικός Δρόμος _2 0 0,22 

4.5 Κοιμητήρια 0,25 0 

4.6 Παρκάκι_επί της κεντρικής οδού 0,08 0 

4.7 Πάρκο_απέναντι από εκκλησία 0,26 0 

4.8 Πάρκο_είσοδος από Εθνική οδό 1,29 0 

4.9 Πάρκο_είσοδος από Τ.Κ. Ανατολής 1,39 0 

4.10 Σχολείο 0,87 0 

4.11 Τρίγωνο 0,09 0 

5 ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ     

5.1 Άλσος_κάτω από γραμμή ΟΣΕ 2,38 0 

5.2 Άλσος_πλησίον ΟΣΕ 7,44 0 

5.3 Είσοδος από Εθνική όδο_1 0 0,17 

5.4 Είσοδος από Εθνική όδο_2 0 0,17 

5.5 Κεντρική Πλατεία 7,29 0 

5.6 Κοιμητήρια 0,29 0 

5.7 Παιδική Φωλιά 9,73 0 

5.8 Πάρκο_βόρειο τμήμα συνοικισμού 0,71 0 

5.9 Πρώην Κοινότητα 1,01 0 

5.10 Σχολείο 5,29 0 
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6 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ     

6.1 Είσοδος από Γυμναστήριο_1 0 0,26 

6.2 Είσοδος από Γυμναστήριο_2 0 0,28 

  Προς έπαυλη 0 0,1 

  Προς Ρεφανίδη 0 0,77 

6.3 Κεντρική οδός_1 0 0,13 

6.4 Κεντρική οδός_2 0 0,13 

6.5 Κοιμητήρια 0,3 0 

6.6 Μαθητική εστία 7,67 0 

6.7 Παιδική Χαρά 0,27 0 

6.8 Πάρκο_κάτω πλατεία 0,32 0 

6.9 Πάρκο_Τοπίλας 1,38 0 

6.10 Παρτέρι_έμπροσθεν γυμνασίου_1 0,32 0 

6.11 Παρτέρι_έμπροσθεν γυμνασίου_2 0,6 0 

6.12 Παρτέρι_έμπροσθεν γυμνασίου_3 0,56 0 

6.13 Πλατεία_κεντρική 0,13 0 

6.14 Προαύλιος χώρος Γυμναστηρίου 2,96 0 

7 ΚΕΡΚΙΝΗ     

7.1 Κοιμητήρια 1,1 0 

  Παιδική χαρά_νεόχτιστα 0,51 0 

7.2 Παρτέρι_Γήπεδο προς παιδικό 0,12 0 

7.3 Πλατεία Υδατόπυργου_1 0,82 0 

  Πλατεία Υδατόπυργου_2 0,49   

7.4 Πρανές Γηπέδου_κανάλι 1,53 0 

7.5 Τρίγωνο_Γηπέδου 0,15 0 

  Τρίγωνο_Κονάκι 0,4   

  Πράσινο_εξοδος_Λιβαδιά_εκκλησάκι 0,06   

  Ανατολική Είσοδος 0,52   

  Παρτέρι_Λιμανάκι_1 0,34   

  Παρτέρι_Λιμανάκι_2 0,21   

  Παρτέρι_Λιμανάκι_3 0,2   

  Παρτέρι_Λιμανάκι_4 0,19   

  Πρασιά Λιμανάκι 0,11   

7.6 Περίμετρος Λιμανάκι 0 0,4 

8 ΛΙΒΑΔΙΑ     

8.1 Δημοτικό Σχολείο  1,18 0 

8.2 Είσοδος από Εθνική οδό 0 0,19 

8.3 Είσοδος από Κερκίνη_1 0 0,08 

8.4 Είσοδος από Κερκίνη_2 0 0,09 

8.5 Έξοδος_Δυτικά προς αγρόκτημα 0 0,08 

8.6 Έξοδος_Νότια προς αγρόκτημα 0 0,1 

8.7 Κοιμητήρια_κάτω 0,2 0 
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8.8 Κοιμητήρια_πάνω 0,4 0 

8.9 Νηπιαγωγείο  0,69 0 

8.10 Παιδική χαρά_κάτω 0,32 0 

8.11 Παιδική χαρά_πάνω 0,97 0 

8.12 Παρτέρι επί της κεντρικής οδού_1 0,06 0 

8.13 Παρτέρι επί της κεντρικής οδού_2 0,11 0 

8.14 Παρτέρι επί της κεντρικής οδού_3 0,06 0 

8.15 Παρτέρι επί της κεντρικής οδού_4 0,11 0 

8.16 Παρτέρι κεντρικής πλατείας_1 0,35 0 

8.17 Παρτέρι κεντρικής πλατείας_2 0,05 0 

8.18 Παρτέρι κεντρικής πλατείας_3 0,04 0 

8.19 Παρτέρι κεντρικής πλατείας_4 0,06 0 

8.20 Παρτέρι κεντρικής πλατείας_5 0,03 0 

8.21 Παρτέρι κεντρικής πλατείας_6 0,02 0 

8.22 Παρτέρι_Υδατόπυργου 0,07 0 

9 ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ     

9.1 Κοιμητήρια 0,12 0 

9.2 Σχολείο_παιδική χαρά_πάρκο 1,86 0 

9.3 Σπίτι παιδιού 1,11 0 

9.4 Είσοδος από Μακρυνίτσα 0 2 

9.5 Κεντρική είσοδος εκατέρωθεν 0 3 

10 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ     

10.1 Κοιμητήρια 0,24 0 

10.2 Πλατεία 1,42 0 

10.3 Πλατεία_2 0,07 0 

10.4 Διαδρομή προς πλατεία 0 0,1 

10.5 Διαδρομή προς Σταυροδρόμι 0 0,07 

11 ΝΕΟΧΩΡΙ     

11.1 Κοιμητήρια 0,24 0 

11.2 Παιδική χαρά_γήπεδο μπάσκετ 1,23 0 

11.3 Πλατεία 3,73 0 

12 ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ     

12.1 Κοιμητήρια 0,24 0 

12.2 Κοινόχρηστο τμήμα_1 0,36 0 

12.3 Κοινόχρηστο τμήμα_2 0,36 0 

12.4 Κοινόχρηστο τμήμα_3 2,15 0 

12.5 Κοινόχρηστο τμήμα_4 0,69 0 

12.6 Παιδική Χαρά 0,84 0 

12.7 Πλατεία παρτέρι_1 0,01 0 

12.8 Πλατεία παρτέρι_2 0,02 0 

12.9 Πλατεία παρτέρι_3 0,04 0 

12.10 Σχολείο 2,73 0 
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12.11 Διαδρομή1 0 0,5 

13 ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ     

13.1 Κοιμητήρια 0,13 0 

13.2 Σχολείο 1,55 0 

13.3 Διαδρομές Πάρκο-γήπεδο (εκατέρωθεν) 0 0,66 

13.4 Διαδρομές εισόδου από Ροδόπολη (εκατέρωθεν) 0 0,5 

13.5 Κοιν. χώρος παλαιού γηπέδου 4,85 0 

13.6 Έκταση γύρω από σχολείο 1,42 0 

13.7 Κοινοτική έκταση 1 0,6 0 

13.8 Κοινοτική έκταση 2 0,23 0 

13.9 Κοινοτική έκταση 3 1,57 0 

  Πάρκο 0,6 0 

14 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ     

14.1 Γήπεδο μπάσκετ_πλησίον σχολείου 1,53 0 

14.2 Κοιμητήρια 0,24 0 

14.3 Κοινόχρηστος χώρος_βόρεια του ναού 0,87 0 

14.4 Κοινόχρηστος χώρος_έναντι ναού 0,69 0 

14.5 Πάρκο_παιδική χαρά_"Τζαμού" 2,49 0 

14.6 Πλατεία_Αλώνια 0,54 0 

14.7 Πλατεία_Όαση_παρτέρι_1 0,12 0 

14.8 Πλατεία_Όαση_παρτέρι_2 0,14 0 

14.9 Ρέμα άνωθεν πλατείας Τζαμού 3,48   

14.10 Σχολείο 2,26   

14.11 Κοινότητα 0,33   

14.12 Μεσαία είσοδος 1,61   

15 ΡΟΔΟΠΟΛΗ     

15.1 Εξωτερικοί χώροι γηπέδου 1,12 0 

15.2 Κεντρική Πλατεία  0,32 0 

15.3 Κοιμητήρια 0,46 0 

15.4 Νηπιαγωγείο  0,13 0 

15.5 Νησίδα Δυτικής Εισόδου 0,33 0 

15.6 Νησίδα Σφαγείου 0,53 0 

15.7 Παιδική Χαρά_έξοδος προς Θεοδώρειο 0,66 0 

15.8 Πάρκο Αθλοπαιδιών 21,58 0 

15.9 Παρτέρι Δυτικής Εισόδου_1ο 0,25 0 

15.10 Παρτέρι Δυτικής Εισόδου_2ο 0,07 0 

15.11 Παρτέρι Δυτικής Εισόδου_3ο 0,03 0 

15.12 Στρατιωτικά Νεκροταφεία 1 0 

15.13 Σχολείο Παρτέρι_1ο 0,06 0 

15.14 Σχολείο Παρτέρι_2ο 0,02 0 

15.15 Σχολείο Παρτέρι_3ο 0,03 0 

15.16 Εντευκτήρια παλλινοστούντων 0,69 0 
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16 ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ     

16.1 Κοιμητήρια 0,15 0 

16.2 Πλάτανος 0,71 0 

16.3 Πλατεία_παιδική χαρά 1,13 0 

17 ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ     

17.1 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_1 0,1 0 

17.2 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_2 0,1 0 

17.3 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_3 0,17 0 

17.4 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_4 0,17 0 

17.5 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_5 0,39   

17.6 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_6 0,24   

17.7 Κοιμητήρια 0,2 0 

17.8 Πάρκο Πλατάνια 1,5   

17.9 Πάρκο Πλατεία 0,28   

17.10 Παιδική χαρά 0,22   

17.11 Πλατεία 2 1,16   

17.12 Σχολείο 1,28   

  Πλατεία_3 0,42   

  Πλατεία_4 1,19   

  Πρανές δίπλα στα Κοιμητήρια 0,63   

  Διαδρομή προς Κοιμητήρια   0,14 

  Είσοδος από Κερκίνη_1   0,35 

  Κύρια είσοδος από Κερκίνη   0,5 

  Δ.Ε. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 59,55 5,33 

18 ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ     

18.1 Αύλιος χώρος_Εκκλησίας 0,93 0 

18.2 Αύλιος χώρος_Σχολείου 1,85 0 

18.3 Είσοδος Ακριτοχωρίου_1 0 0,75 

18.4 Είσοδος Ακριτοχωρίου_2 0 0,22 

18.5 Κοιμητήρια 0,4 0 

18.6 Πλατεία 0,18 0 

18.7 Πάρκο έξοδος προς Μοναστήρι 2,61 0 

19 ΒΥΡΩΝΕΙΑ     

19.1 ΚΔΑΠ_Αυλή 0,69 0 

19.2 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_1ο 0,07 0 

19.3 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_2ο 0,03 0 

19.4 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_3ο 0,07 0 

19.5 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_4ο 0,11 0 

19.6 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_5ο 0,07 0 

19.7 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_6ο 0,13 0 

19.8 Κοιμητήρια 0,42 0 

19.9 Παιδικά Χαρά_όπισθεν Πλατείας 0,37 0 
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19.10 Παιδική Χαρά_Σχολείο_Παρτέρι_1ο 0,11 0 

19.11 Παιδική Χαρά_Σχολείο_Παρτέρι_2ο 0,02 0 

19.12 Παιδική Χαρά_Σχολείο_Παρτέρι_3ο 0,02 0 

19.13 Παιδική Χαρά_Σχολείο_Παρτέρι_4ο 0,03 0 

19.14 Παιδική Χαρά_Σχολείο_Παρτέρι_5ο 0,03 0 

19.15 Παιδική Χαρά_Σχολείο_Παρτέρι_6ο 0,11 0 

19.16 Παιδική Χαρά_Σχολείο_Παρτέρι_7ο 0,05 0 

19.17 Παιδική Χαρά_Σχολείο_Παρτέρι_8ο 0,14 0 

19.18 Πράσινο_Σιδηροδρομικού Σταθμού_1 2,02 0 

19.19 Πράσινο_Σιδηροδρομικού Σταθμού_2 0,4 0 

19.20 Πράσινο_Σιδηροδρομικού Σταθμού_3 1,07 0 

19.21 Πράσινο_Σιδηροδρομικού Σταθμού_4 1,7 0 

19.22 Πράσινο_Σιδηροδρομικού Σταθμού_5 0,2 0 

20 ΓΟΝΙΜΟ     

20.1 Δασάκι Γονίμου 13,13 0 

20.2 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_1ο  0,37 0 

20.3 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_2ο  0,06 0 

20.4 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_3ο  0,05 0 

20.5 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_4ο  0,04 0 

20.6 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_5ο  0,01 0 

20.7 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_6ο  0,01 0 

20.8 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_7ο  0,01 0 

20.9 Νησίδα Εισόδου_1η 0,02 0 

20.10 Νησίδα Εισόδου_2η 0,02 0 

20.11 Νησίδα Εισόδου_3η 0,02 0 

20.12 Νησίδα Εισόδου_4η 0,06 0 

20.13 Παιδική Χαρά_πλησίον οικίας Πασχαλίδη 0,24 0 

20.14 Πάρκο 0,38 0 

20.15 Πάρκο_πλησίον οικίας Τσαρουχά 0,62 0 

20.16 Τρίγωνο Εισόδου 0,05 0 

20.17 Κοιμητήρια 0,45 0 

21 ΜΑΝΔΡΑΚΙ     

21.1 Δρόμος προς πλάτανο_Δεξιά πλευρά 0 0,41 

21.2 Κεντρικός Δρόμος _πεζοδρόμιο_1ο 0 0,86 

21.3 Κοινότητα_πίσω παρτέρι 0,19 0 

21.4 Λιμανάκι 1,02 0 

21.5 Λιμανάκι_πλακόστρωτο_1ο 0 0,1 

21.6 Λιμανάκι_πλακόστρωτο_2ο 0 0,03 

21.7 Κοιμητήρια 0,35 0 

21.8 Παιδική Χαρά 0,21 0 

21.9 Πάρκο_όπισθεν οικίας Δελόγλου Φώτιου 0 0,08 

21.10 Πάρκο_πλησίον δεξαμενής 0,05 0 
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21.11 Κεντρική Πλατεία 1,08 0 

22 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ     

22.1 Δημοτικό Σχολείο  3,71   

22.2 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_1ο 0,08 0 

22.3 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_2ο 0,18 0 

22.4 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_3ο 0,09 0 

22.5 Κοιμητήρια 0,4 0 

22.6 Πάρκο Καρόγλου 1,37   

22.7 Παιδική Χαρά 0,61 0 

22.8 Νηπιαγωγείο  (Παιδικός Σταθμός) 2   

22.9 Πεζοδρόμιο_Είσοδος εκκλησάκι-παιδικό σταθμό_1ο 0 0,42 

22.10 Πεζοδρόμιο_Είσοδος εκκλησάκι-παιδικό σταθμό_2ο 0 0,41 

22.11 Πλατεία_ πλησίον οικίας Σαραντίδη_Παρτέρι_2ο 0,19 0 

22.12 Πλατεία_πλησίον οικίας Σαραντίδη_Παρτέρι_1ο 1,72 0 

22.13 Τρίγωνο_έναντι παιδικής χαράς 0,21 0 

23 Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ     

23.1 Ανατολική είσοδος_πεζοδρόμιο_1 0 0,86 

23.2 Ανατολική είσοδος_πεζοδρόμιο_2 0 0,84 

23.3 Γήπεδο Μπάσκετ_έξοδος προς Βυρώνεια 0,44 0 

23.4 Δυτική είσοδος_τμήμα_1 0 0,13 

23.5 Δυτική είσοδος_τμήμα_2 0 0,22 

23.6 Κοιμητήρια 1 0 

23.7 Παιδική χαρά_Περιφερειακή οδός 0,08 0 

23.8 Παιδική χαρά_Πρόσκοποι 0,2 0 

23.9 Πάρκο_Μπάρμπα Γιώργη 0,19 0 

23.10 Πάρκο_Σουλτανίτσας 1,75 0 

23.11 Πλατεία_Βλαχιάς 0,9 0 

23.12 Πρώην Δημαρχείο Πετριτσίου 0,25 0 

23.13 Στρατιωτικά Κοιμητήρια 2,1 0 

24 ΟΜΑΛΟ-ΘΡΑΚΙΚΟ     

24.1 Ηρώο_Πλατεία 0,69 0 

24.2 Κοιμητήρια 0,23 0 

24.3 Πάρκο_Επί της Εθνικής Οδού 7,62 0 

24.4 Σχολείο 1,27 0 

  Δ.Ε. ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 24,28 3,41 

25 ΑΓΚΙΣΤΡΟ     

25.1 Βυζαντινός Πύργος_παρτέρι_1 0,09 0 

25.2 Βυζαντινός Πύργος_παρτέρι_2 0,02 0 

25.3 Κεντρική Πλατεία 0,17 0 

25.4 Κεντρική πλατεία_κοινόχρηστο τμήμα_1 0,23 0 

25.5 Κεντρική πλατεία_κοινόχρηστο τμήμα_2 0,29 0 

25.6 Κεντρική πλατεία_κοινόχρηστο τμήμα_3 0,43 0 
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25.7 ΚΕΠ 0,49 0 

25.8 Κοιμητήρια 0,13 0 

25.9 Παιδική χαρά_χώρος αναψυχής 3,71 0 

25.10 Παλιά Αστυνομία 0,43 0 

25.11 Πλατεία_πλησίον εκκλησίας_παρτέρι_1 0,06 0 

25.12 Πλατεία_πλησίον εκκλησίας_παρτέρι_2 0,03 0 

25.13 Σπίτι παιδιού 0,15 0 

25.14 Σχολείο 1,66 0 

26 ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ     

26.1 Αγία Άννα 0,62 0 

26.2 Είσοδος Αχλαδοχωρίου_1 0 0,13 

26.3 Είσοδος Αχλαδοχωρίου_2 0 0,14 

26.4 Έξοδος Αχλαδοχωρίου_πρός Καρυδοχώρι_1 0 0,32 

26.5 Έξοδος Αχλαδοχωρίου_πρός Καρυδοχώρι_2 0 0,1 

26.6 Κοιμητήρια 0,38 0 

26.7 Κοινόχρηστος χώρος_εφαπτόμενος νηπιαγωγείου 1,33 0 

26.8 Νηπιαγωγείο  0,79 0 

26.9 Παρτέρι_Προσκοπισμού 0,22 0 

26.10 Ρέμμα_Σταυρού 0 0,56 

26.11 Σχολείο 1,66 0 

27 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ     

27.1 Είσοδος Τοπικής Κοινότητας_1 0 0,11 

27.2 Είσοδος Τοπικής Κοινότητας_2 0 0,1 

27.3 Έξοδος Τοπικής Κοινότητας_1 0 0,15 

27.4 Έξοδος Τοπικής Κοινότητας_2 0 0,16 

27.5 Κοιμητήρια 0,28 0 

27.6 Πλατεία_Κοινότητα 0,02 0 

27.7 Σχολείο 1,38 0 

28 ΚΑΡΥΔΟΧΩΡΙ     

28.1 Δρόμος προς Νεκροταφεία_1 0 0,2 

28.2 Δρόμος προς Νεκροταφεία_2 0 0,19 

28.3 Είσοδος Καρυδοχωρίου_1 0 0,13 

28.4 Είσοδος Καρυδοχωρίου_2 0 0,12 

28.5 Κοιμητήρια 0,22 0 

28.6 Σχολείο 3,37 0 

29 ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ     

29.1 Βρύση_δρόμος πρός προς Άγκιστρο 0,78 0 

29.2 Δρόμος προς εκλησία (εκκατέρωθεν) 0 1 

29.3 Κοιμητήρια 0,27 0 

29.4 Κοινότητα_παρτέρι_1 0,05 0 

29.5 Κοινότητα_παρτέρι_2 0,05 0 

29.6 Κοινότητα_παρτέρι_3 0,01 0 
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29.7 Κοινότητα_παρτέρι_4 0,03 0 

29.8 Παιδική Χαρά 0,4 0 

29.9 Σπίτι παιδιού 0,82 0 

29.10 Σχολείο 3,08 0 

30 ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ     

30.1 Βρύση_παρτέρια 0,4 0 

30.2 Κοιμητήρια 0,23 0 

  Δ.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 50,35 10,61 

31 ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ     

31.1 Κοιμητήρια 0,62 0 

31.2 Κοινότητα Παρτέρια 0,08 0 

31.3 Νησίδα κεντρικής οδού_1 0,28 0 

31.4 Νησίδα κεντρικής οδού_2 0,16 0 

31.5 Νησίδα κεντρικής οδού_3 0,17 0 

31.6 Νησίδα κεντρικής οδού_4 0,13 0 

31.7 Νησίδα κεντρικής οδού_5 0,7 0 

31.8 Παιδική Χαρά 0,56 0 

31.9 Παιδική Χαρά_Παιδικού Σταθμού 3,48 0 

31.10 Πεζοδρόμιο_1ο_Κεντρική οδός προς αερογέφυρα 0 0,28 

31.11 Πεζοδρόμιο_2ο_Κεντρική οδός προς αερογέφυρα 0 0,28 

31.12 Σχολείο Βαμβακοφύτου_Παρτέρι 1,48 0 

32 ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ     

32.1 Κοιμητήρια 0,5 0 

32.2 Πλατεία_κεντρική 0,64 0 

32.3 Παιδική χαρά σχολείου 1,29 0 

32.4 Κοινόχρηστο Σχολείου 6,1 0 

33 ΚΑΜΑΡΩΤΟ     

33.1 Είσοδος από Χορτερό_Τρίγωνο 0,72 0 

33.2 Κεντρική Πλατεία_Ηρώο 0,11 0 

33.3 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_1ο 0,06 0 

33.4 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_2ο 0,05 0 

33.5 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_3ο 0,09 0 

33.6 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_4ο 0,01 0 

33.7 Κοιμητήρια 0,29 0 

33.8 Παιδική Χαρά_Έναντι Εκκλησίας 0,35 0 

33.9 Πεζοδρόμιο_1_Είσοδος από Εθνική οδό 0 0,42 

33.10 Πεζοδρόμιο_2_Είσοδος από Εθνική οδό 0 0,42 

34 ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ     

34.1 Κοιμητήρια 0,15 0 

34.2 Πλατεία_Ηρώου 2,8 0 

34.3 Πλατεία_κεντρική 1,32 0 

34.4 Χώρος_όπισθεν σχολείου 1,65 0 
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35 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ     

35.1 3ο Δημοτικό Σχολείο 0,12 0 

35.2 Δημαρχείο Παρτέρι_1 0,02 0 

35.3 Δημαρχείο Παρτέρι_2 0,05 0 

35.4 Έξοδος προς Αχλαδοχώρι 0 0,8 

35.5 Έξοδος προς Χαροπό 0 1,51 

35.6 Είσοδος Σιδηροκάστρου_από Σέρρες 0 1,11 

35.7 Κεντρική Πλατεία_Άγαλμα 0,13 0 

35.8 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_1 0,26 0 

35.9 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_2 0,24 0 

35.10 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_3 0,15 0 

35.11 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_4 0,15 0 

35.12 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_5 0,01 0 

35.13 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_6 0,02 0 

35.14 Κεντρική Πλατεία_Παρτέρι_7 0,02 0 

35.15 Κοιλάδα_Κεντρική Νησίδα 0,78 0 

35.16 Κοιμητήρια 1,5 0 

35.17 Μαϊμούδα_Παρτέρι_1 0,59 0 

35.18 Μαϊμούδα_Παρτέρι_2 0,43 0 

35.19 Μαϊμούδα_Παρτέρι_3 0,51 0 

35.20 Μαϊμούδα_Παρτέρι_4 0,36 0 

35.21 Μαϊμούδα_Παρτέρι_5 0,36 0 

35.22 Μαϊμούδα_Παρτέρι_6 0,27 0 

35.23 Μαϊμούδα_Παρτέρι_7 0,42 0 

35.24 Μαϊμούδα_Παρτέρι_8 0,21 0 

35.25 Νεκροταφεία_Παρτέρι_1 0,08 0 

35.26 Νεκροταφεία_Παρτέρι_2 0,16 0 

35.27 Νησίδα_Παρτέρι_1 0,78 0 

35.28 Παιδική Χαρά_Συνοικισμός_1η 0,45 0 

35.29 Παιδική Χαρά_Συνοικισμός_2η 0,29 0 

35.30 Πεζοδρόμιο_Αερογέφυρα_Σ.Σταθμός_1 0 0,31 

35.31 Πεζοδρόμιο_Αερογέφυρα_Σ.Σταθμός_2 0 0,31 

35.32 Πλατεία Πολυζωϊδη_Παρτέρι_1 0,15 0 

35.33 Πλατεία Πολυζωϊδη_Παρτέρι_2 0,29 0 

35.34 Πλατεία Πολυζωϊδη_Παρτέρι_3 0,04 0 

35.35 Πλατεία_Ειρηνοδικείο 0,11 0 

35.36 Πλατεία_Καμπέρη 0,06 0 

35.37 Τρίγωνο_Πλησίον οικίας Συνταγματάρχη 0,07 0 

36 ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ     

36.1 Κοιμητήρια 1,03 0 

36.2 Παιδική Χαρά  1,12 0 

36.3 Πάρκο Εισόδου 3,64 0 
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36.4 Παρτέρια Παιδικού σταθμού 1,15 0 

36.5 Πλατεία 0,31 0 

36.6 Πλατεία υδραγωγείου 1,56 0 

36.7 Σχολείο 3,2 0 

36.8 Δρόμος δίπλα από καναλι 1,07 0 

36.9 Κοινόχρηστο κοντα σε σχολείο 0,3 0 

36.10 Παρτέρι πίσω από Συνεταιρισμό 0,15 0 

37 ΧΑΡΟΠΟ     

37.1 Κάτω Βρύση_Παρτέρι_1ο 0,29 0 

37.2 Κάτω Βρύση_Παρτέρι_2ο 0,09 0 

37.3 Κάτω Βρύση_Τρίγωνο 0,08 0 

37.4 Κοιμητήρια 0,32 0 

37.5 Παιδική Χαρά Εκκλησίας_Παρτέρι_1ο 0,29 0 

37.6 Παιδική Χαρά Εκκλησίας_Παρτέρι_2ο 0,06 0 

37.7 Παιδική Χαρά Εκκλησίας_Παρτέρι_3ο 0,27 0 

37.8 Παιδική Χαρά Εκκλησίας_Παρτέρι_4ο 0,04 0 

37.9 Παιδική Χαρά_Είσοδος από επαρχιακή οδό 0,78 0 

37.10 Πεζοδρόμιο_1ο_Είσοδος από Εθνική οδό-Σχολείο 0 1,4 

37.11 Πεζοδρόμιο_2ο_Είσοδος από Εθνική οδό-Σχολείο 0 1,41 

37.12 Πρώτη καθέτος μετά ανατολικής εισόδου 0 0,92 

37.13 Ανατολική Είσοδος 0 1,4 

38 ΧΟΡΤΕΡΟ     

38.1 Αυλή Νηπιαγωγείου 0,32 0 

38.2 Είσοδος από Κοίμηση 0 0,04 

38.3 Ηρώο 0,23 0 

38.4 Κοιμητήρια 0,32 0 

38.5 Παιδική Χαρά  0,35 0 

38.6 Παρτέρι_Σχολείου 0,04 0 

38.7 Παρτέρια Ηρώου 0,02 0 

38.8 Πλατεία υδραγωγείου 0,36 0 

38.9 Τρίγωνο_Εισόδου 0,06 0 

38.10 Τρίγωνο_Έναντι Ηρώου 0,03 0 

  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΥ: Ερείσματα στις εισόδους-εξόδους των κοινοτήτων  0 68,4 

  Άθροισμα κοινοχρήστων χώρων 279,29 100 

  Άθροισμα χώρων νεκροταφείων 14,62 
 

Οι περιοχές είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις τρέχουσες α-

νάγκες του Δήμου.  

Για την ένταξη στην ομάδα Γ οποιασδήποτε εργασίας κοπής δέντρων απαιτείται η σχετική 

άδεια από τις αρμόδια σύμφωνα με την χωροθέτηση των δέντρων υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην συντήρηση των περιγραφόμενων χώρων καθώς και σε έ-

κτακτες επεμβάσεις, όταν και όποτε του δοθεί εντολή από τον Δήμο.  
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Επίσης πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, εργαλεία, μηχανήματα και εμπειρία για την πα-

ροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.  

Οι απαιτήσεις της συντήρησης πρασίνου αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγρα-

φών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη και οι οποίες είναι απόλυτα δεσμευτικές για τον ανάδοχο. 

 

Σιδηρόκαστρο 4/07/2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Σιδηρόκαστρο 4/07/2019 

  Ο Προϊστάμενος της ΔΤΥΠΠ 

 

Καραντζούλης Φίλιππος 

ΠΕ Γεωπόνος 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 
Τμήμα Περιβάλλοντος  
και Πολιτικής Προστασίας 
 
 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  51.201,03 € (ΜΕ ΦΠΑ) 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α.  

 Η παροχή υπηρεσίας της (Α) ομάδας εργασιών για την συντήρηση χώρων πρασίνου σε νησίδες, 

κόμβους, πάρκα, πλατείες, παρτέρια, δεντροστοιχίες, πεζόδρομους και λοιποί κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι, 

χώροι εκδηλώσεων, περιπάτου και αναψυχής αποσκοπούν στη δημιουργία ενός αισθητικού επιπέδου, έτσι 

ώστε οι χώροι αυτοί να ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης υπηρεσίας αποκλειστικός 

υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της υπηρεσίας, ο οποίος θα πρέπει να προβαίνει έγκαιρα, αποτελεσματικά και με 

δικές του δαπάνες στην λήψη όλων εκείνων των αναγκαίων μέτρων για την διατήρηση της αισθητικής και της 

ασφαλούς εικόνας των χώρων πρασίνου του Δήμου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, εργαλεία, μηχανήματα και εμπειρία για 

την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και να επεμβαίνει σε έκτακτες επεμβάσεις όταν και όποτε του ζητη-

θεί από τον Δήμο. 

Ειδικότερα για τη συντήρηση χώρων πρασίνου σε νησίδες, κόμβους, πάρκα, πλατείες, παρτέρια, δεντρο-

στοιχίες, πεζόδρομους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, χώρους εκδηλώσεων, περιπάτου και αναψυχής 

(χώροι όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση) προβλέπεται: 

Α1. Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή – κού-

ρεμα χλοοτάπητα στους χώρους πρασίνου, όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. Η κοπή των 

ζιζανίων και το κούρεμα του χλοοτάπητα θα γίνεται με κατάλληλες χλοοκοπτικές μηχανές. 

 Η συχνότητα των επαναλήψεων και η σειρά με την οποία θα γίνεται η εργασία θα καθορίζεται σε συνερ-

γασία με τον εντολέα/επιβλέποντα της διοίκησης. 

 Η εργασία θα πρέπει να γίνεται τις κατάλληλες μέρες και ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και με 

τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η παραμικρή όχληση των κατοίκων της περιοχής, των επισκεπτών των 

πάρκων, των καταστημάτων κλπ.  

 Η απομάκρυνση, συλλογή και φόρτωση των προϊόντων βοτανίσματος/κουρέματος είναι συμβατική υπο-

χρέωση του Αναδόχου, θα γίνεται άμεσα την ίδια μέρα που εκτελείται η εργασία και με τέτοιο τρόπο ώστε να 



ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ – Ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πρασίνου Δήμου Σιντικής  

17-36 
 

μην μένουν υπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους, διαδρόμους, ή στους χώρους πρασίνου, με δικό του 

κόστος και η εναπόθεση αυτών θα γίνεται σε χώρους που επιτρέπεται από τις Αρμόδιες Αρχές.   

 Επίσης, για τις ζημιές που θα προκληθούν στο αρδευτικό δίκτυο ή στο φυτικό υλικό από την εργασία υ-

πεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος θα οφείλει να τις αποκαταστήσει χωρίς οικονομικές απαιτήσεις. 

Α2. Βοτάνισμα (κούρεμα χόρτων/χλοοτάπητα) με ή χωρίς χλοοκοπτική εξάρτηση, σε χώρους 
πρασίνου όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

Η κοπή των ζιζανίων και το κούρεμα του χλοοτάπητα θα γίνεται ανάλογα με το είδος του χλοοτάπητα:  

- με χλοοκοπτικό μηχάνημα για μεγάλες εκτάσεις με πολύ ζωηρή βλάστηση όπου είναι θεμιτή η ολική 
καταστροφή των ζιζανίων (πχ. Πρανή, πρασιές κλπ). 

- με χορτοκοπτικούς ελκυστήρες κήπου για μικρότερες επιφάνειες όπου είναι θεμιτή η συντήρηση του 
χλοοτάπητα με καλαίσθητο χαρακτήρα (π.χ. πάρκα, πλατείες, παρτέρια κλπ). 

Η συχνότητα των επαναλήψεων και η σειρά με την οποία θα γίνεται η εργασία θα καθορίζεται σε συνερ-
γασία με τον εντολέα/επιβλέποντα της διοίκησης και τον Γεωπόνο του Δήμου. 

Η εργασία θα πρέπει να γίνεται τις κατάλληλες μέρες και ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και με 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η παραμικρή όχληση των κατοίκων της περιοχής, των επισκεπτών των 
πάρκων, των καταστημάτων κλπ.  

Η απομάκρυνση, συλλογή και φόρτωση των προϊόντων βοτανίσματος/κουρέματος είναι συμβατική υπο-
χρέωση του Αναδόχου, θα γίνεται άμεσα την ίδια μέρα που εκτελείται η εργασία και με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην μένουν υπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους, διαδρόμους, ή στους χώρους πρασίνου, με δικό του 
κόστος και η εναπόθεση αυτών θα γίνεται σε αδειοδοτημένη μονάδα συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.    

Επίσης, για τις ζημιές που θα προκληθούν στο αρδευτικό δίκτυο ή στο φυτικό υλικό από την εργασία υ-
πεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος θα οφείλει να τις αποκαταστήσει χωρίς οικονομικές απαιτήσεις. 

Α3. Διαμόρφωση/κλάδεμα θάμνων, ανάλογα για το σκοπό που έχουν φυτευτεί π.χ. μπορντούρες, ανθο-
φόρα, φράχτες κλπ.  

Η διαμόρφωση, ο σχηματισμός και το κλάδεμα θα γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες και τις εντολές του  εντολέα/επιβλέποντα της διοίκησης και τον Γεωπόνο του Δήμου 
ως επόπτη.  

Οι μπορντούρες θα πρέπει να έχουν πάντα σχηματισμένη την κόμη τους σε ύψος έως 1,10 εκ. Η εργασία 
θα γίνεται με ψαλίδι μπορντούρας, ψαλίδι κλαδέματος, πριόνι ή αλυσοπρίονο ανάλογα με την περίπτωση. 

Η συλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων κλαδέματος είναι συμβατική υποχρέωση του Ανα-
δόχου, θα γίνεται άμεσα την ίδια μέρα που εκτελείται η εργασία και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μένουν 
υπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους, διαδρόμους, ή στους χώρους πρασίνου, με δικό του κόστος, σε 
αδειοδοτημένη μονάδα συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης 

Η αντικατάσταση φυτών που έχουν πάθει βλάβη ή έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου θα 
γίνεται από τον Ανάδοχο, με φυτά ίδιων προδιαγραφών. Η προμήθεια και εγκατάσταση του νέου φυτικού 
υλικού βαραίνει τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση μη επαναφοράς θα γίνεται η ανάλογη περικοπή. Καμία αντικατά-
σταση φυτών δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη έγκριση του Δήμου.  

Αν στη διάρκεια της σύμβασης παρουσιάζονται καταστροφές φυτικού υλικού που οφείλονται σε αιτίες για 
τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος, καταμετρούνται τα φυτά και ο Ανάδοχος υποβάλει στον Δήμο πίνακα 
καταμέτρησης αυτών. Στην περίπτωση αυτή (εξωγενείς παράγοντες, βανδαλισμοί, ασθένειες μη αναστρέψι-
μες κ.λ.π.) το κόστος προμήθειάς τους θα βαρύνει την Υπηρεσία και η αντικατάσταση θα γίνεται μόνο κατό-
πιν συνεννόησης με τον Δήμο.  

Α4. Κοπή αυτοφυούς βλάστησης των ερεισμάτων και κοπής κλαδιών στις εισόδους/εξόδους των 
κοινοτήτων και της δημοτικής – ενδοκοινοτικής οδοποιίας, με χρήση κατάλληλου χλοκοπτικού μηχανήματος 
έργου.  Το εν λόγω μηχάνημα θα μπορεί να πραγματοποιεί καθαρισμό από την βλάστηση (αποψίλωση, κλά-
δεμα), που βρίσκεται στα πρανή και τα ερείσματα των οδών και το κλάδεμα των δέντρων στην άκρη των 
δρόμων. 
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Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί Μ.Ε. χορτοκοπτικό όχημα νόμιμα αδειοδοτημένο το οποίο θα 
φέρει πάνω του ειδικό βραχίονα για την κοπή κλάδων.  

Ο Ανάδοχος κόβει - καθαρίζει την αυτοφυή βλάστηση στις εισόδους/εξόδους, των κοινοτήτων και του δημο-
τικού ενδοδημοτικού οδικού δικτύου, με πλάτος ερείσματος 1,20m εκατέρωθεν της οδού. Κλάδοι αυτοφυών 
δένδρων και θάμνων που δυσχεραίνουν την ασφαλή κίνηση των διερχόμενων οδηγών (έλλειψη ορατότητας, 
δυσκολία πρόσβασης στις οδούς, δυσχέρεια στην απορροή των ομβρίων κ.λ.π.) πρέπει να κλαδεύονται με 
τον ειδικό βραχίονα. 

 Η συχνότητα επέμβασης θα εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις – υγρασία). 
Η συχνότητα των επαναλήψεων και η σειρά με την οποία θα γίνεται η εργασία θα καθορίζεται σε συνεργασία 
με τον εντολέα/επιβλέποντα της διοίκησης και τον Γεωπόνο του Δήμου ως επόπτη.  

  

ΟΜΑΔΑ Β  

Β1. Η παροχή υπηρεσίας της (Β) ομάδα εργασιών για το Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε χώρους των νεκροταφείων είναι οι ίδιες με αυτές της ομάδας Α 

(Α2) 

 

ΟΜΑΔΑ Γ  

Η παροχή υπηρεσίας της (Γ) ομάδα εργασιών για την κοπή δέντρων τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα 
και μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους. Οι εργασίες 
αφορούν δέντρα που είτε βρίσκονται εντός των κοιμητηρίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων είτε 
παραπλεύρως και «απειλούν» τους χώρους ή την πρόσβαση σε αυτούς.  

Γ1. Κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 16 μέτρα σε νεκροταφεία. 

Ο ανάδοχος είναι απαραίτητο να διαθέτει την απαιτούμενη επιστημονική γνώση και εμπειρία για την εκτέ-
λεση τέτοιου είδους εργασιών ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό θα 
πρέπει να διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (να μπορεί να εκτελεί εργασίες σε μεγάλα ύψη) το 
οποίο να παρακολουθεί στενά και να συνεργάζεται με την υπηρεσία καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό τον 
οποίο η υπηρεσία μας δε διαθέτει. 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Ε-

ΛΟΤ: 

 Όλα τα προϊόντα κοπής θα πρέπει να απομακρύνονται από τους χώρους αυθημερόν, εκτός και αν δοθεί 

διαφορετική εντολή από την Υπηρεσία για ιδιαίτερους λόγους (π.χ. κυκλοφοριακοί, καιρικοί κ.ά) με ευ-

θύνη του αναδόχου, είτε με φορτηγά είτε με χρήση ειδικού μηχανήματος τεμαχισμού, και να καθαρίζε-

ται ο παραπάνω χώρος από τα όποια υπολείμματα (μικρά κλαδάκια, φύλλα, πριονίδια κλπ).  

 Ο Ανάδοχος λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας τόσο για τους εργαζομένους του όσο και 

για τη δημόσια περιουσία και τις περιουσίες των πολιτών. 

 Η εκτέλεση των εργασιών αυτών γίνεται με κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία (αλυσοπρίονα, πριόνια, 

κλπ.), από ειδικευμένο προσωπικό και με τη βοήθεια ανυψωτικού μηχανήματος (καλαθοφόρο ή άλλου 

τύπου ανυψωτικό μηχάνημα π.χ. αράχνη) ή/και πολύ ψηλών φορητών σκαλών, ακόμα και με κατασκευή 

σκαλωσιάς σε ιδιαίτερες περιπτώσεις με μέριμνα του ανάδοχου ώστε να αποφεύγονται ζημιές σε παρα-

κείμενα φυτά, περιφράξεις, οδόστρωμα, διερχόμενα οχήματα, κλπ. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή 

βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάστασή της το συντομότερο δυνατόν και οι δαπάνες βα-

ρύνουν αυτόν. 

 Ο τεμαχισμός των κορμών θα πρέπει να γίνεται στο πεδίο και άμεσα. Κορμοί δέντρων διαμέτρου άνω 

των 15cm θα τοποθετούνται σε μέρος εμφανές τεμαχισμένοι μήκους 30-40 cm για να παραλαμβάνονται 

από ευπαθείς ομάδες για χρήση. 

 Η συλλογή και η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής γίνεται αυθημερόν με ευθύνη και δαπάνη του α-

ναδόχου. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη μονάδα συστήματος εναλλακτι-

κής διαχείρισης.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση απόκριση και εκτέλεση εργασίας – παροχή υπηρεσίας κατόπιν ε-

ντολής και υποδείξεως του Δήμου, ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή περιστατικού.  
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 Η κοπή και ο τεμαχισμός θα πρέπει να αποφεύγεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

 

Για τον ορθό προγραμματισμό των εργασιών κοπής θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

1. Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων μετά από σχετική απόφαση έγκρισης του Τοπικού Συμβουλίου αποστέλ-

λουν αίτημα προς τον τοπικό αντιδήμαρχο αναφέροντας την αναγκαιότητα κοπής δέντρων στα νε-

κροταφεία της κοινότητάς τους. 

2. Οι Τοπικοί Αντιδήμαρχοι συντάσσουν κατάσταση με τα αιτήματα των κοινοτήτων αρμοδιότητας τους 

και τα προωθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 

3. Το Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας συγκεντρώνει τα αιτήματα (είναι αποδέκτης αιτη-

μάτων και από άλλους φορείς) συντάσσοντας κατάλογο ανά Τοπική/Δημοτική Κοινότητα. Λαμβάνεται 

μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων σχετικά με την έγκριση και αδειοδότηση της κοπής (Πολεοδομία, 

Δημοτικό Συμβούλιο ή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). 

4. Τέλος ο εγκεκριμένος κατάλογος αποστέλλεται στον εντολέα/επιβλέποντα της διοίκησης ο οποίος έχει 

και την ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών συντάσσοντας σχετικό προγραμματισμό. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μετά από έγγραφη εντολή του εντολέα/επιβλέποντα της διοίκησης η 

οποία θα κοινοποιείται στον Γεωπόνο του Δήμου στα πλαίσια εποπτείας της εργασίας.  

Για την επίτευξη των ανωτέρω καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης υπηρεσίας αποκλειστικός 

υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της υπηρεσίας, ο οποίος θα πρέπει να προβαίνει έγκαιρα, αποτελεσματικά και με 

δικές του δαπάνες στην λήψη όλων εκείνων των αναγκαίων μέτρων προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών.  

Τεχνική – Επαγγελματική ικανότητα, απαιτούμενος εξοπλισμός 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι 
ικανοί, να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση εργασίας 
όπως καθορίστηκε στο αίτημα και την κρίση της διοίκησης . 

Ειδικότερα: 

α) να διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό, Γεωπόνο ή Δασολόγο ή Τεχνολόγο Γεωπόνο ή 
Τεχνολόγο Δασολόγο και τεχνικό όπως χειριστές μηχανημάτων έργου με άδεια αντίστοιχης ομάδας 
(ανάλογα με την ιπποδύναμη). 

β) να διαθέτουν όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ορθή απόρριψη των κλαδεμάτων σε 
αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων. 

γ) να διαθέτουν δύο κατάλληλα φορτηγά οχήματα για την μεταφορά των φυτικών υπολειμμάτων. 

δ) να διαθέτουν καλαθοφόρο όχηµα πιστοποιηµένο και για εργασία σε ύψη 18 µ.  

ε) να διαθέτουν Μ.Ε. χορτοκοπτικό όχημα νόμιμα αδειοδοτημένο το οποίο θα πρέπει να έχει ιπποδύναμη 
άνω των 230 ps,μικτού βάρους άνω των 12 τόνων, να είναι EURO 3 και άνω, να διαθέτει ABS και να 
φέρει πάνω του βραχίονα με εμβέλεια κοπής άνω των 7 μέτρων, περιστροφή έως 240 μοίρες και 
πλάτος εργασίας 1,20 μέτρα.  

στ) να διαθέτουν χλοοκοπτική εξάρτηση που να προσαρμόζεται στο παραπάνω ΜΕ χορτοκοπτικό όχημα. 

ζ) να διαθέτουν τον παρακάτω απαιτούμενο εξοπλισμό: 

 Τουλάχιστον έξι (6) χορτοκοπτικές μηχανές (μεσινέζες) πεζού χειριστή, 

 Τουλάχιστον δύο (2) χλοοκοπτικές μηχανές τάπητα (χειροκίνητες) 

 Τουλάχιστον δύο (2) χορτοκοπτικά ελκυστήρα κήπου 

 Τουλάχιστον δύο (2) αλυσοπρίονα με όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας autostop 

 Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο 

 Τουλάχιστον δύο (2) μηχανικά μπορντουροψάλιδα 
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Προς απόδειξη των ανωτέρω, θα πρέπει ο οικονομικός φορέας να συμπεριλάβει αναλυτική περιγραφή  
του εξοπλισμού του στο έντυπο τεχνικής κι επαγγελματικής ικανότητας το οποίο επέχει θέση τεχνικής 
προσφοράς και θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού στο στάδιο υποβολής προσφοράς. 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να κατέχουν άδεια 
συλλογής και μεταφοράς στερεών - μη επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 50910/2727/03 
(ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

 

Σιδηρόκαστρο 4/7/2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Σιδηρόκαστρο 4/7/2019 

  Ο Προϊστάμενος της ΔΤΥΠΠ 

 

 

 

 

Φίλιππος Καραντζούλης 

ΠΕ Γεωπόνος 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασί-
ας 
 
 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  51.201,03 € 

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Α. ΟΜΑΔΑ   

 
1 

 
Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο χορτοκοπτι-
κό μηχάνημα πεζού χειριστή – κούρεμα χλοοτάπητα 
στους χώρους πρασίνου της Τεχνικής Έκθεσης 
 

 
Στρέμμα 

391,00 

2 

Βοτάνισμα (κούρεμα χόρτων/χλοοτάπητα) με κατάλληλο 

μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με την τεχνική περι-

γραφή 
Στρέμμα 

726,16 

3 
Διαμόρφωση/κλάδεμα θάμνων 

Ημερομίσθιο 
46 

4 
Κοπή αυτοφυούς βλάστησης ερεισμάτων  και κοπής 

κλαδιών με χορτοκοπτικό μηχάνημα έργου Χιλιόμετρο 
95,00 

 Β. ΟΜΑΔΑ   

1 

 
Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο χορτοκοπτι-
κό μηχάνημα πεζού χειριστή σε χώρους των νεκροτα-
φείων 
 

Στρέμμα 
58,48 

 Γ. ΟΜΑΔΑ   

1 

 
Κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 16 μέτρα σε 
νεκροταφεία 
 

Τεμάχιο 
20 
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Ενδεικτική εκτέλεση: εργασιών, επαναλήψεων και χρονικής κατανομής σε μήνες της Ομάδας Α: 

Α.Τ. 1: Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή – 
κούρεμα χλοοτάπητα στους χώρους πρασίνου της Τεχνικής Έκθεσης 

Α/Α ΜΗΝΕΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚΤΑΣΗ 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΝΑ ΜΗ-

ΝΑ 

7 ΙΟΥΛΙΟΣ 0 181,54 0 

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2 181,54 363,08 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2 181,54 363,08 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 181,54 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΗΣ (Στρ) 726,16 

 
 

Α.Τ. 1: Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή στους 
χώρους νεκροταφείων 

Α/Α ΜΗΝΕΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚΤΑΣΗ 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΝΑ ΜΗ-

ΝΑ 

7 ΙΟΥΛΙΟΣ 0 14,62 0 

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2 14,62 29,24 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2 14,62 29,24 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 14,62 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΗΣ (Στρ) 58,48 

 

Α.Τ. 2: Βοτάνισμα (κούρεμα χόρτων/χλοοτάπητα) με κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό σύμ-
φωνα με την τεχνική περιγραφή. 

Α/Α ΜΗΝΕΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΚΤΑΣΗ 

ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΝΑ ΜΗ-

ΝΑ 

7 ΙΟΥΛΙΟΣ 0 181,54 0 

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2 181,54 363,08 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2 181,54 363,08 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 181,54 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΗΣ (Στρ) 726,16 
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Α.Τ. 3: Διαμόρφωση/κλάδεμα θάμνων 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Στρ) 

Δ.Ε. ΚΕΡΚΙΝΗΣ Ημερομίσθιο 159,73 

1 Α.ΠΟΡΟΪΑ Ημερομίσθιο 7,56 

2 ΑΝΑΤΟΛΗ Ημερομίσθιο 7,49 

3 ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ Ημερομίσθιο 0,3 

4 ΚΑΛΟΧΩΡΙ Ημερομίσθιο 4,23 

5 ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ Ημερομίσθιο 34,14 

6 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ Ημερομίσθιο 14,51 

7 ΚΕΡΚΙΝΗ Ημερομίσθιο 6,75 

8 ΛΙΒΑΔΙΑ Ημερομίσθιο 4,72 

9 ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ Ημερομίσθιο 3,09 

10 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Ημερομίσθιο 1,73 

11 ΝΕΟΧΩΡΙ Ημερομίσθιο 5,2 

12 ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ Ημερομίσθιο 7,44 

13 ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ Ημερομίσθιο 10,95 

14 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ Ημερομίσθιο 14,3 

15 ΡΟΔΟΠΟΛΗ Ημερομίσθιο 27,28 

16 ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ Ημερομίσθιο 1,99 

17 ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Ημερομίσθιο 8,05 

Δ.Ε. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ Ημερομίσθιο 59,55 

18 ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ Ημερομίσθιο 5,97 

19 ΒΥΡΩΝΕΙΑ Ημερομίσθιο 7,86 

20 ΓΟΝΙΜΟ Ημερομίσθιο 15,54 

21 ΜΑΝΔΡΑΚΙ Ημερομίσθιο 2,9 

22 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ Ημερομίσθιο 10,56 

23 Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ Ημερομίσθιο 6,91 

24 ΟΜΑΛΟ-ΘΡΑΚΙΚΟ Ημερομίσθιο 9,81 

Δ.Ε. ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ημερομίσθιο 24,28 

25 ΑΓΚΙΣΤΡΟ Ημερομίσθιο 7,89 

26 ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ Ημερομίσθιο 5 

27 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ Ημερομίσθιο 1,68 

28 ΚΑΡΥΔΟΧΩΡΙ Ημερομίσθιο 3,59 

29 ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ Ημερομίσθιο 5,49 

30 ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ Ημερομίσθιο 0,63 

Δ.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομίσθιο 50,35 

31 ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ Ημερομίσθιο 7,66 

32 ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ Ημερομίσθιο 8,53 

33 ΚΑΜΑΡΩΤΟ Ημερομίσθιο 1,68 

34 ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ Ημερομίσθιο 5,92 
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35 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Ημερομίσθιο 9,08 

36 ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ Ημερομίσθιο 13,53 

37 ΧΑΡΩΠΟ Ημερομίσθιο 2,22 

38 ΧΟΡΤΕΡΟ Ημερομίσθιο 1,73 

Γενικό Άθροισμα Ημερομίσθιο 293,91 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 46 

 

Α.Τ. 4: Κοπή αυτοφυούς βλάστησης ερεισμάτων 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ (Χλμ) 

Δ.Ε. ΚΕΡΚΙΝΗΣ Χλμ 12,25 

1 Α.ΠΟΡΟΪΑ Χλμ 0,4 

2 ΑΝΑΤΟΛΗ Χλμ 0,1 

3 ΘΕΟΔΩΡΕΙΟ Χλμ 0 

4 ΚΑΛΟΧΩΡΙ Χλμ 0,98 

5 ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ Χλμ 0,34 

6 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ Χλμ 1,67 

7 ΚΕΡΚΙΝΗ Χλμ 0,4 

8 ΛΙΒΑΔΙΑ Χλμ 0,54 

9 ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ Χλμ 5 

10 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Χλμ 0,17 

11 ΝΕΟΧΩΡΙ Χλμ 0 

12 ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ Χλμ 0,5 

13 ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ Χλμ 1,16 

14 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ Χλμ 0 

15 ΡΟΔΟΠΟΛΗ Χλμ 0 

16 ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ Χλμ 0 

17 ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Χλμ 0,99 

Δ.Ε. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ Χλμ 5,33 

18 ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ Χλμ 0,97 

19 ΒΥΡΩΝΕΙΑ Χλμ 0 

20 ΓΟΝΙΜΟ Χλμ 0 

21 ΜΑΝΔΡΑΚΙ Χλμ 1,48 

22 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ Χλμ 0,83 

23 Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ Χλμ 2,05 

24 ΟΜΑΛΟ-ΘΡΑΚΙΚΟ Χλμ 0 

Δ.Ε. ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Χλμ 3,41 

25 ΑΓΚΙΣΤΡΟ Χλμ 0 

26 ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ Χλμ 1,25 

27 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ Χλμ 0,52 

28 ΚΑΡΥΔΟΧΩΡΙ Χλμ 0,64 

29 ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ Χλμ 1 

30 ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ Χλμ 0 
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Δ.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Χλμ 10,61 

31 ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ Χλμ 0,56 

32 ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ Χλμ 0 

33 ΚΑΜΑΡΩΤΟ Χλμ 0,84 

34 ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ Χλμ 0 

35 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Χλμ 4,04 

36 ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ Χλμ 0 

37 ΧΑΡΩΠΟ Χλμ 5,13 

38 ΧΟΡΤΕΡΟ Χλμ 0,04 

Εντός Δ.Ε. Χλμ 31,6 

Επικράτεια Δήμου Χλμ 63,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ 95,00 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  15/2019) 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Α
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ΑΞΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Α . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΤΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1 1 
Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο χορτοκο-
πτικό μηχάνημα πεζού χειριστή – κούρεμα χλοοτάπητα 
στους χώρους πρασίνου της Τεχνικής Έκθεσης 

Στρέμμα 391,00 28 10.948,00 

2 2 
Βοτάνισμα (κούρεμα χόρτων/χλοοτάπητα) με κατάλ-
ληλο μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με την τεχνι-
κή περιγραφή 

Στρέμμα 726,16 17 12.344,72 

3 3 Διαμόρφωση/κλάδεμα θάμνων Ημερομίσθιο 46 56 2.576,00 

4 4 
Κοπή αυτοφυούς βλάστησης ερεισμάτων  και κοπής 
κλαδιών με χορτοκοπτικό μηχάνημα έργου 

Χιλιόμετρο 95,00 103 9.785,00 

ΚΑ: 35.6262.05 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (€) 35.653,72 

Φ.Π.Α. 24% (€) 8.556,89 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) 44.210,61 

ΟΜΑΔΑ Β . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

1 1 
Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο χορτοκο-
πτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε χώρους των νεκρο-
ταφείων 

Στρέμμα 58,48 28 1.637,44 

ΚΑ. 45.6262.01 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (€) 1.637,44 

Φ.Π.Α. 24% (€) 392,98 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) 2.030,42 

ΟΜΑΔΑ Γ . ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 

1 5 
Κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 16 μέτρα σε 
νεκροταφεία 

Τεμάχιο 20 200 4.000,00 

ΚΑ. 45.6262.02 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (€) 4.000,00 

Φ.Π.Α. 24% (€) 960,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) 4.960,00 

ΟΜΑΔΑ Α  + ΟΜΑΔΑ Β 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 41.291,16 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α. 24% (€) 9.909,87 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) 51.201,03 
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α/α Περιγραφή εργασίας 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Σύνολα 
  ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ   

1 

Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή – 
κούρεμα χλοοτάπητα στους χώρους πρασί-
νου της Τεχνικής Έκθεσης 

    5474 5474  10.948,00 

2 

Βοτάνισμα (κούρεμα χόρτων/χλοοτάπητα) 
με κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

    6172,36 6172,36  12.344,72 

3 Διαμόρφωση/κλάδεμα θάμνων     1288 1288  2.576,00 

4 

Κοπή αυτοφυούς βλάστησης ερεισμάτων  
και κοπής κλαδιών με χορτοκοπτικό μηχάνη-
μα έργου 

    4944 4841  9.785,00 

5 

Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε 
χώρους των νεκροταφείων 

    818,72 818,72  1.637,44 

6 
Κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 
16 μέτρα σε νεκροταφεία 

    2000 2000  4.000,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ           41.291,16 

          ΦΠΑ 24%: 9.909,87 

          ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 51.201,03 

 

 

 

 

Σιδηρόκαστρο 4/06/2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Σιδηρόκαστρο 4/06/2019 

  Ο Προϊστάμενος της ΔΤΥΠΠ 

 

 

 

ΚΑΡΑΝΖΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΠΕ Γεωπόνος 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 
Τμήμα Περιβάλλοντος  
και Πολιτικής Προστασίας 
 
 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 51.201,03 € (Μ 24% ΦΠΑ) 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ   ΠΑΡΟΧΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2019) 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.1. Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απα-

ραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της υπηρεσίας, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης 

που ορίζονται στη διακήρυξη. Οι τιμές μονάδας της μελέτης έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη την 

εμπειρία της εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών τα παρελθόντα έτη, τις τιμές του εμπορίου και τη με αριθ. Υ-

πουργική Απόφαση ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες 

συμβάσεις έργων» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 174-19.5.2017. Οι τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου α-

ναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή του Δήμου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 

περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμ-

φωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το 

είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού  και 

την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

περιλαμβάνονται  τα κάτωθι: 

1.1.1. Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, 

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

μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2. Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 

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

και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 

μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, όπου με βάση τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από το Δήμο. Ομοίως οι δαπάνες για την 

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων 

προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων 

υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
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1.1.3. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο ΕΦΚΑ, σε 

ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων 

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

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

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

φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 

γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή 

αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4. Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις. 

1.1.5. Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 

πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, 

της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών  κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 

έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους και μέχρι την οριστική παραλαβή 

τους. 

1.1.6. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και 

μέσων (π.χ. πυραύλων, εργαλείων) που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η 

συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 

βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι 

μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 

καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 

απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από την περιοχή του έργου. 

1.1.7. Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού 

που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών  

(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, 

Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑΣΙ κλπ.),  

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε) στη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχημάτων,  

(ζ) σε βλάβη του εξοπλισμού άρδευσης των χώρων πρασίνου. 

1.1.8. Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχημάτων στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών. 

1.1.9.  Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και 

απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. Καθώς και οι δαπάνες για την  

απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και 

εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.1.10. Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.11. Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων άρδευσης και λοιπών 

δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας που επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες. Την αποκλειστική 

ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 

περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται και για την άμεση αποκατάσταση κάθε βλάβης που 

προκαλείται στα δίκτυα και στον εξοπλισμό των χώρων αυτών. 
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1.1.12. Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους 

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

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

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

της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.13. Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου 

στο έργο μέχρι και την παραλαβή της υπηρεσίας, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες, στους 

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

ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.15. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες 

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

του έργου. 

1.1.16. Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

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

τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα 

όταν: 

 τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

 θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να 

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

1.2. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 

2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Α.Τ. 1: Βοτάνισμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή – 

κούρεμα χλοοτάπητα στους χώρους πρασίνου της Τεχνικής Έκθεσης 

 Βοτάνισμα χώρου φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος πεζού χειριστή/κοπή 

χλοοτάπητα σε χώρους που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Περιλαμβάνει την κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε χώρους που δεν έχουν φυτευτεί και το 

κούρεμα χλοοτάπητα (όπου είναι εγκατεστημένος) με χρήση κατάλληλων χλοοκοπτικών μηχανών, η 

απομάκρυνση, συλλογή και φόρτωση των προϊόντων βοτανίσματος/κουρέματος από τους χώρους του έργου 

με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μένουν υπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους, διαδρόμους, ή στους χώρους 

πρασίνου και η απόρριψή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. 

 Τιμή  ανά στρέμμα 

 Τιμή μονάδας: είκοσι οκτώ ευρώ (28,00 €) 

 

Α.Τ. 2: Βοτάνισμα (κούρεμα χόρτων/χλοοτάπητα) με κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό 

σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

 Βοτάνισμα χώρου φυτών σε χώρους που περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. Περιλαμβάνει την κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε χώρους που δεν έχουν 

φυτευτεί και το κούρεμα χλοοτάπητα (όπου είναι εγκατεστημένος), την απομάκρυνση, συλλογή και φόρτωση 

των προϊόντων βοτανίσματος/κουρέματος από τους χώρους του έργου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μένουν 

υπολείμματα φυτικού υλικού σε δρόμους, διαδρόμους, ή στους χώρους πρασίνου και την απόρριψή τους σε 

αδειοδοτημένη μονάδα συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. 

 Τιμή  ανά στρέμμα  

 Τιμή μονάδας: δέκα επτά ευρώ (17,00 €) 
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Α.Τ. 3: Διαμόρφωση/κλάδεμα θάμνων 

 Ανανέωση ή διαμόρφωση κόμης θάμνων σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η εργασία θα γίνεται με 

ψαλίδι μπορντούρας, ψαλίδι κλαδέματος, πριόνι ή αλυσοπρίονο ανάλογα με την περίπτωση. Περιλαμβάνει τη 

δαπάνη του προσωπικού, εργαλείων και τη συλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων της 

εργασίας από τους χώρους του έργου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μένουν υπολείμματα φυτικού υλικού σε 

δρόμους, διαδρόμους, ή στους χώρους πρασίνου και την απόρριψή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα 

συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.. 

  Τιμή  ανά ημερομίσθιο  

 Τιμή μονάδας: πενήντα έξι ευρώ (56,00 €) 

 

Α.Τ. 4: Κοπή αυτοφυούς βλάστησης ερεισμάτων  και κοπής κλαδιών με χορτοκοπτικό μηχάνημα 

έργου 

 Κοπή αυτοφυούς βλάστησης των ερεισμάτων και κλάδεμα κλάδων δέντρων δίπλα στους δρόμους, στις 

εισόδους/εξόδους των κοινοτήτων και της δημοτικής – ενδοκοινοτικής οδοποιίας, με χρήση κατάλληλου 

αδειοδοτημένου ΜΕ χλοκοπτικού μηχανήματος (π.χ. ελκυστήρας που φέρει ειδικό βραχίονα κλάδευσης).  Οι 

δαπάνες περιλαμβάνουν και την και τη συλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση των προϊόντων της εργασίας 

από τους χώρους του έργου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μένουν υπολείμματα φυτικού υλικού στους 

δρόμους, και την απόρριψή τους σε αδειοδοτημένη μονάδα συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. 

 Τιμή  ανά χιλιόμετρο 

 Τιμή μονάδας: εκατόν τρία ευρώ (103,00 €) 
 

Α.Τ. 5: Κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 16 μέτρα σε νεκροταφεία. 

 Κοπή μεγάλων δέντρων ύψους πάνω από 16 μέτρα στα νεκροταφεία όλων των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων του Δήμου Σιντικής. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

μηχανημάτων και εργαλείων καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους. 

Οι κορμοί τεμαχισμένοι θα αποθηκεύονται σε χώρο που ο υποδεικνύει ο Δήμος και θα διατίθενται για ανάγκες 

απόρων της τοπικής κοινότητας ενώ τα υπολείμματα κοπής (κλαδιά) θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη 

μονάδα συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.  

 Τιμή  ανά τεμάχιο 

 Τιμή μονάδας: διακόσια ευρώ (200,00 €) 

 

Σιδηρόκαστρο 4/07/2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Σιδηρόκαστρο 4/07/2019 

  Ο Προϊστάμενος της ΔΤΥΠΠ 

 

 

ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΠΕ Γεωπόνος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 
Τμήμα Περιβάλλοντος  
και Πολιτικής Προστασίας 
 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 51.201,03 € (Μ 24% ΦΠΑ) 

 

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

Άρθρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Συμβατικά στοιχεία – Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών. 

Τα παρακάτω τεύχη μαζί με όλα τα τεύχη και τα έγγραφα που προσαρτώνται σ’ αυτά ή τα συμπληρώνουν, 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

1) Η Σύμβαση 
2) Η Διακήρυξη 
3) Η Οικονομική Προσφορά 
4) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
6) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1. Αντικείμενο 

 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην παροχή υπηρεσιών «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟ-

ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» του Δήμου Σιντικής, προϋπολο-

γισμού 41291,16€ και με Φ.Π.Α. 51.201,03€. 

 Η εκτέλεση της σύμβασης περιλαμβάνει εργασίες όπως αυτές περιγράφονται σύμφωνα με τις ομάδες ερ-

γασιών στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. 

2.2. Εκτέλεση της σύμβασης 

 Ο τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι το σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου Σιντικής. Αυτό σημαί-

νει ότι η ανατιθέμενη εργασία θα υλοποιείται τόσο εντός των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων όσο και σε 

σημεία εκτός των οικισμών, όπου υπάρχουν χώροι πρασίνου. Επίσης τόποι εργασίας για βοτάνισμα με βενζι-

νοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή και την κοπή δέντρων είναι οι χώροι των κοιμητηρίων όλων 

των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιντικής. 
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 Ο Ανάδοχος υποχρεούται ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση του Εργοδότη να παρέχει γραπτές ή προφορι-

κές πληροφορίες στις Υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που 

προβλέπεται να γίνουν οι εργασίες και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο Ερ-

γοδότης. 

2.3 Παρακολούθηση της Σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται από τον Αντιδή-

μαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος εκτός και αν οριστεί διαφορετικά με απόφαση Δημάρχου. 

Ο ανωτέρω εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα ε-

κτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 

των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016 

Επόπτης της υπηρεσίας µε καθήκοντα εισηγητή υπαλλήλου ορίζεται ο Γεωπόνος του Δήμου. Τα καθήκο-

ντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η γνωμοδότηση επί της ορθής εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύμβασης. Με εισή-

γηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντο-

λές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

Για κάθε Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα ο ανάδοχος τηρεί ξεχωριστό αναλυτικό ημερολόγιο σύμφωνα με 

το συνημμένο υπόδειγμα το οποίο υπογράφεται από τον αντίστοιχο Πρόεδρο ή οριζόμενο αναπληρωτή 

του με ευθύνη του αναδόχου. Το ημερολόγιο αυτό φέρουν μαζί τους πάντα τα συνεργεία του αναδόχου 

κατά την εκτέλεση των  εργασιών. 

Επίσης ο ανάδοχος τηρεί γενικό ημερολόγιο συγκεντρωτικών εργασιών, το οποίο συνυπογράφεται από 

τον διοικούντα την σύμβαση και τον Επόπτη που μπορεί να σημειώσουν επί αυτού παρατηρήσεις για την 

τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν εί-

ναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί.  

Οι καταγραφές των παραπάνω ημερολογίων αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμέ-
νου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
 

 

Άρθρο 3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η προκειμένη εργασία διέπεται από τις διατάξεις της περί Δήμων και Κοινοτήτων κείμενης Νομοθεσίας και 

των συναφών διατάξεων του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄) “Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” και των σχετικών 

οδηγιών και εγκυκλίων του Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α., του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ τ.Α΄/147/8-8-2016 και του Αστι-

κού Κώδικα 

 Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών, του Δήμου Σιντικής υπά-

γεται - σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΒ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου της 31ης/03/2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προ-

μηθειών και υπηρεσιών» και τον Κανονισμό αρίθμ. 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 

2007.  

 

 

Άρθρο 4. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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1. Η ζητούμενη παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών και νεκροτα-

φείων του Δήμου Σιντικής απαιτεί για την υλοποίησή της εξειδικευμένη και συνδυασμένη γνώση στον τομέα 

της φυτοκομίας, συντήρησης πρασίνου χώρων. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η υποστήριξη όλων των ενερ-

γειών που θα γίνουν στα πλαίσια της υλοποίησής της από Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει αποδε-

δειγμένα την συγκεκριμένη τεχνογνωσία. Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και 

να υλοποιήσει με τρόπο άρτιο, όλες τις επιμέρους εργασίες που αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προ-

διαγραφών, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις, δεσμευόμενος ρητώς και αμετακλήτως 

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του όπως αυτές προσδιορίζονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, 

με επιδεξιότητα και επαγγελματική κρίση, αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβα-

ση. 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών σε έγγραφες εντολές 

του Δήμου Σιντικής που έχουν σχέση με τις εργασίες που ανέλαβε. Σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) ωρών. Εάν 

παρέλθει άπρακτο το διάστημα αυτό, η αναφερθείσα υπηρεσία θα εκτελεσθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του 

Δήμου Σιντικής και το ύψος της απαιτηθησομένης δαπάνης θα παρακρατηθεί από τον επόμενο λογαριασμό 

πληρωμής του Αναδόχου. 

3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, εργαλεία, μηχανήματα και εμπειρία για την 

παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.   

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην απομάκρυνση των κλαδευθέντων κλάδων και γενικώς όλων των προϊόντων 

κλαδέματος. Η απομάκρυνση θα πρέπει να γίνεται αυθημερόν, εκτός και αν δοθεί διαφορετική εντολή από 

την Υπηρεσία για ιδιαίτερους λόγους (π.χ. κυκλοφοριακοί, καιρικοί κ.ά), είτε με φορτηγά είτε με χρήση ειδι-

κού μηχανήματος τεμαχισμού, και να καθαρίζει τον παραπάνω χώρο από τα όποια υπολείμματα της κλάδευ-

σης (μικρά κλαδάκια, φύλλα, πριονίδια κλπ). Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη 

μονάδα συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. Κατά τη μεταφορά πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα με ευθύνη 

του αναδόχου για την κάλυψη των προς απόρριψη υλικών, ώστε να μην ρυπαίνουν τα σημεία από τα οποία 

διέρχονται τα οχήματα μεταφοράς τους και να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους από το όχημα, σε συμ-

μόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία (Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/16-12-2003) περί της διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων και κατοχής άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων. 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο με την αποκλειστική του ευθύνη για την έντε-

χνη εκτέλεσή τους. Στην τιμή του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μέσα για την 

παροχή των υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή καθώς και κάθε άλλη γενική δαπάνη (εν-

δεικτικά αναφέρονται φόροι, τέλη, κρατήσεις, καύσιμα, αναλώσιμα, αμοιβές προσωπικού, αποζημιώσεις προ-

σωπικού κλπ).  

5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει εγγράφως και άμεσα την υπηρεσία για οποιοδήποτε πρό-

βλημα διαπιστώσει στους χώρους άσκησης της εργασίας του (βλάβη αρδευτικού δικτύου, παθογένειες πρασί-

νου, καταστραμμένες εγκαταστάσεις κλπ).  

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση ή στις έγγρα-

φες εντολές του Δήμου. Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί στην λήψη των αναγκαίων μέτρων ή οι παρεχόμενες υ-

πηρεσίες είναι κακότεχνες, ο επόπτης ή και η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου έχει δικαίωμα να τις 

απορρίψει ή να επιβάλλει κατά την εκτίμησή της περικοπή στις πληρωμές του αναδόχου λόγω υποβαθμισμέ-

νης ποιότητας.  

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και κάθε είδους μηχανήματα, εγκαταστάσεις, 

μεταφορικά μέσα και εργαλεία και αναλαμβάνει σχετικές δαπάνες (μισθούς και ημερομίσθια, ασφαλιστικές 

εισφορές και λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη για την κοι-

νωνική ασφάλιση νομοθεσία σε ΕΦΚΑ κλπ για το προσωπικό του που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της 
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σύμβασης), την αξία των πάσης φύσεως υλικών, τα μισθώματα, τις αποσβέσεις μηχανημάτων ή μεταφορικών 

μέσων και πάντα τα γενικά έξοδα. 

9. Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού ή η υπογραφή της σύμβασης σε περίπτωση ανάθεσης, απο-

τελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος, μετά από προσωπική μετάβασή του, γνωρίζει τις τοπικές συνθήκες 

των χώρων πρασίνου, δηλαδή τοποθεσία, διαμόρφωση και φύση εδάφους, είδος χλοοτάπητα, φυτών, πηγές 

λήψης υλικών, συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες, οδούς πρόσβασης, κ.λ.π., τη δυνατότητα εξεύρεσης του 

κατάλληλου προσωπικού, μηχανημάτων, υλικών κλπ. καθώς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει την 

πρόοδο ή το κόστος των εργασιών. Επίσης αμάχητο τεκμήριο αποτελεί ότι ο ανάδοχος γνωρίζει τα συμβατικά 

τεύχη της μελέτης καθώς και το φορέα και τις συνθήκες χρηματοδότησης. 

10. Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνά για τη φύλαξη και προστασία των κάθε είδους κοινωφελών έργων για 

πρόληψη ζημιών σε αυτά ή διακοπής λειτουργίας αυτών. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του αναδόχου επα-

νορθώνονται από αυτόν, διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από το Δήμο σε βάρος και για λογαριασμό του 

αναδόχου. 

11. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί την τάξη και την πειθαρχία στην περιοχή των Εργασιών, τα 

Εργοτάξια και γενικά σε όλες τις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες. 

12. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του έργου, του 

προσωπικού του ή και κάθε τρίτου και ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, αστικά και ποινικά, για οποιοδή-

ποτε ατύχημα, ζημία ή βλάβη συμβεί στο έργο, στο προσωπικό του ή σε κάθε τρίτο από οποιαδήποτε αιτία 

ακόμη και για τυχαία. Υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσία περί προλήψεως εργατικών 

ατυχημάτων, όλους τους εν γένει κανονισμούς και οφείλει να διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό 

για την παροχή πρώτων βοηθειών και να παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχημάτων. Αναλαμβά-

νει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους 

υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύ-

ψουν από ατύχημα ή θάνατο του προσωπικού του Αναδόχου. Είναι υποχρεωμένος επίσης να μεριμνά για τη 

σήμανση και οριοθέτηση του χώρου εργασίας και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για την 

πρόληψη τυχόν υλικών ζημιών και ατυχημάτων.   

 

Άρθρο 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με 

την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Η παρεχόμενη από τον ανάδοχο υπηρεσία θα πιστοποιείται τμηματικά για τις ενδιάμεσες πληρωμές από τον 

επόπτη και στη συνέχεια από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου. Ο Δήμος υποχρεούται να εξο-

φλεί τον ανάδοχο μετά από έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και με την προϋπόθεση ότι 

θα υπάρχει η πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχομένης υπηρεσίας από τον επόπτη 

και την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Σιντικής.  

Για την πιστοποίηση κάθε τμηματικής πληρωμής θα συντάσσονται και θα υπογράφονται και τα αντίστοιχα 

πρωτόκολλα παραλαβής των επιμέρους εργασιών τα οποία θα συνοδεύονται από τα ημερολόγια των εργα-

σιών όπως έχουν αναφερθεί στο άρθρο  2 της παρούσας ή τυχόν εντολές του διοικούντα την σύμβαση. Κατά 

τη διαδικασία παραλαβής που διενεργείται ο έλεγχος, μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλή-

ρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκ-

κλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  
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Κατασταλτικά, (με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται) ο επιβλέπων ή η αρμόδια Επιτροπή Παραλα-

βής της εν λόγω υπηρεσίας μπορεί να εισηγηθεί προς την Οικονομική Επιτροπή την επιβολή των προβλεπό-

μενων ποινικών ρήτρων, να διατάξει την επανασπορά κατεστραμμένου φυτικού υλικού με δαπάνη του ανα-

δόχου ή και να αρνηθεί να παραλάβει την παρερχομένη από τον ανάδοχο υπηρεσία. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 

πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Στην περίπτωση αυτή και ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 

του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτεί-

ται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδι-

κασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων 

από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από 

την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. Κατασταλτικά, (με όλες τις συνέπειες που αυτό συ-

νεπάγεται) ο επόπτης δια μέσου του διοικούντος τη σύμβαση ή η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της εν λόγω 

υπηρεσίας μπορεί να εισηγηθεί προς την Οικονομική Επιτροπή την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών 

ρήτρων, να διατάξει την επανασπορά κατεστραμμένου φυτικού υλικού με δαπάνη του αναδόχου ή και να 

αρνηθεί να παραλάβει την παρερχομένη από τον ανάδοχο υπηρεσία. 

 

Άρθρο 6: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, όπως προκύπτει από την Οικονομική 

του Προσφορά και την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας.  Για 

την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει λογαριασμούς πληρωμής, που ελέγχονται και εγκρί-

νονται. 

Δεν αναγνωρίζονται λόγοι προσαύξησης της συμβατικής αμοιβής ούτε αναθεώρηση των τιμών μονάδας 

της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου. 

Επειδή ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός προβλέπεται το δικαίωμα αυξομείωσης των επιμέρους ποσοτή-

των σε κάθε εργασία (όπως αυτές αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Μελέτης), χωρίς όμως 

τη μεταβολή των συμβατικών τιμών των εργασιών. Ενδέχεται τέλος να μην απορροφηθούν όλες οι ποσότη-

τες και κατά συνέπεια όλο το ποσόν της σύμβασης. 
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