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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1.  Περιγραφή της περιοχής  

            Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη συντήρηση πρασίνων χώρων και αφορά 

την παροχή υπηρεσίας για σχετικές εργασίες που θα υλοποιηθούν στους πράσινους 

χώρους του παραλιακού μετώπου του Σταυρού αλλά και στους υπόλοιπους πράσινους 

χώρους στους οικισμούς του Σταυρού, της Μεγάλης Βόλβης, Μικρής Βόλβης και 

Βαμβακιάς (συνολική έκταση 22 στρέμματα περίπου).  

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010 και με τις οδηγίες των επιβλεπόντων 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από αναδόχους εργασιών πρασίνου με δικά τους 

συνεργεία λόγω έλλειψης ανάλογου εργατοτεχνικού (κηποτεχνικού) προσωπικού από 

το Δήμο Βόλβης. Σαν εργασίες συντήρησης νοούνται όλες οι εργασίες, οι οποίες θα 

προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με κύριο στόχο την καλή κατάσταση, 

εικόνα και υγεία των φυτών αλλά και παράλληλα τη διατήρηση της αισθητικής και 

της ασφαλούς εικόνας των χώρων πρασίνου του Δήμου, έτσι ώστε να ανταποκρίνο- 

νται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. 

Οι εργασίες συντήρησης και βελτίωσης πρασίνου περιγράφονται αναλυτικά 

παρακάτω, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα περιγραφικά τιμολόγια πρασίνου και θα 

ξεκινήσουν από την υπογραφή της σύμβασης με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 

31/10/17. 

 

2.  Συνοπτική περιγραφή των εργασιών 

Προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών : 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Άρδευση χλοοτάπητα και φυτών, κλάδευση 

φυτών, κούρεμα χλοοτάπητα, βοτάνισμα φυτών, διαμόρφωση θάμνων σε 

μπορντούρα, κ.λ.π.) 

 

Η άρδευση των φυτών και του χλοοτάπητα θα πραγματοποιείται κανονικά όλη τη 

χρονική διάρκεια των εργασιών και η συχνότητα των ποτισμάτων εξαρτάται από τις 

καιρικές συνθήκες. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε 11 ποτίσματα. Επίσης για τη 

συντήρηση των πράσινων χώρων θα πραγματοποιηθούν 11 κουρέματα-κλαδέματα 

χλοοτάπητα και φυτών μπορντούρας κατά τη διάρκεια της εργολαβίας.  





Η πληρωμή των εργασιών στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται τμηματικά ύστερα από 

έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και ανάλογα με τη παράδοση-πρόο- 

δο των εργασιών.  

Το συνολικό κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 11958,56 €  και 

θα βαρύνει τον Κ.Α.  35.6262.3001 του Δημοτικού προϋπολογισμού 2017 από 

πιστώσεις ιδίων πόρων. 

 
Σταυρός,      1/08/2017 

 
         Η Συντάξας                                                                               Ελέγχθηκε 

                                                                                           Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                                                                       Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

 Παπαδάκη Αλεξάνδρα                                                   

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων                                                     Δρ. Θανάσης Γεράσιμος 

                                                                                                  Δασολόγος-Περιβ/γος     
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών 

μονάδος των εργασιών.    

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες 

θα εκτελεστούν στην περιοχή. 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. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και 

την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή 

μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, 

δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο 

Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 

μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων 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.  Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρ- 

τωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων 

ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους 

χώρους απόρριψης.  

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς 

ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, 

επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,  οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 

εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η 

εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 

ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού. 





1.1.4 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό, τις μεταφορές, τα μεταφορι- 

κά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές 

ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων του 

Εργου. 

1.1.5 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή 

της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι 

δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων 

εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, 

της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής 

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

προστασίας σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του 

έτους.  

1.1.6  Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητι- 

κού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων που απαιτούνται για την κατασκευή του 

έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμ- 

βάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαι- 

τείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 

βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 

ανταλλακτικά, οι επισκευές και  οι μετακινήσεις.  

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του 

χώρου εκτέλεσης των εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η 

δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

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

εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις 

λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 

δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 

ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος 

Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  

οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη 

περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες 

συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, 

εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.8 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  

οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m,  

για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν 

τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και 

ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων 

εκτέλεσης των εργασιών.  





1.1.9 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την 

αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 

προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 

περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

1.1.10 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. 

1.1.11 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση 

των εργασιών. 

1.1.12 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας 

στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που 

θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών. 

1.1.13 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των 

δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά 

από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση 

ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και 

μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος. 

1.1.14 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 του εξοπλισμού 

του Αναδόχου. 

1.1.15 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα 

ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, 

υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.16 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

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

              βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 

ΣΤ.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΣΤ 2.1  Άρδευση φυτών 

ΣΤ 2.1.4 Άρδευση φυτών από παροχές 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5321 
 

Άρδευση φυτού από παροχές, δηλ. πότισμα του φυτού με λάστιχο κατάλληλης 

διατομής, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

 

ΣΤ2.2  Άρδευση χλοοτάπητα 

ΣΤ 2.2.2 Άρδευση χλοοτάπητα από παροχές 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5522 
 





Η άρδευση χλοοτάπητα από παροχές περιλαμβάνει το πότισμά του με λάστιχο 

κατάλληλης διατομής, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους και σε ποσότητα 5 m
3
 ανά 

στρέμμα. 
 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

 

ΣΤ4  ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΥΤΩΝ 

 

ΣΤ4.2.2 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m  
 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5354 
 

Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του 

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και 

η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

 

ΣΤ4.5.1 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων 

ύψους έως 1,70 m 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5353 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:      
 Αριθμητικώς 

 

 
ΣΤ4.6 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5352 

Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα, σύμφωνα με την  φυτοτεχνική μελέτη και την 

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

εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, καθώς και η 

δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε 

απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

 

ΣΤ4.6.1  Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:      
 Αριθμητικώς  

 
ΣΤ4.8.  Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών 

ΣΤ4.8.1  Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5530 

Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή 

συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο 

χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-03. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:      
 Αριθμητικώς 





 
ΣΤ6  Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων 

ΣΤ6.1 Βοτάνισμα με τα χέρια 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5551 

Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν 

φυτευτεί,  απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν 

και απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες 

Αρχές. Περιλαμβάνονται όλες απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της 

εργασίας, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. 
 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:      
             Αριθμητικώς 
 

 

ΣΤ7  Βοτάνισμα χλοοτάπητα 

ΣΤ7.1 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5371 

Βοτάνισμα χλοοτάπητα με εργαλεία χειρός, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνεται η εκρίζωση των ζιζανίων του χώρου του 

χλοοτάπητα και η απομάκρυνση και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:      

               Αριθμητικώς 

 

 

 

Σταυρός,      1/08/2017 

 
         Η Συντάξας                                                                               Ελέγχθηκε 

                                                                                           Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                                                                       Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

 Παπαδάκη Αλεξάνδρα                                                   

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων                                                     Δρ. Θανάσης Γεράσιμος 

                                                                                                     Δασολόγος-Περιβ/γος     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ                                                                    25/7/2017 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                      

Αρ. μελέτης:  56/2017 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε.  ΡΕΝΤΙΝΑΣ   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  23.979,74 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%) 

Κ.Α.  35.6262.3001                       
                                                                            

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

     

1 
Άρδευση φυτών από 

παροχές 
ΣΤ2.1.4 τεμ. 500 11 5500 

2 

Άρδευση 

χλοοτάπητα από 

παροχές 
 

ΣΤ 2.2.2 στρ. 22 11 242 

3 

Διαμόρφωση 

θάμνων σε 

μπορντούρα με 

αυτοκινούμενα μέσα 
 

ΣΤ4.6.1 
τρέχων  

μέτρο 
300 1 300 

4 

Κούρεμα 

χλοοτάπητα. με 

βενζινοκίνητη 

χλοοκοπτική μηχανή 

ΣΤ4.8.1 στρ. 22 11 242 

5 

Ανανέωση - 

διαμόρφωση κόμης 

παλαιών αναπτυγμέ 

νων θάμνων ύψους 

έως 1,70 m 
 

ΣΤ4.5.1 τεμ. 30 1 30 





6 

Διαμόρφωση κόμης 

δένδρων ύψους από 

4 μέχρι 8 m 

ΣΤ4.2.2 Τεμ. 12 1 12 

7 

Βοτάνισμα με τα 

χέρια 
 

ΣΤ6.1 στρ. 4 1 4 

8 

Βοτάνισμα 

χλοοτάπητα με τα 

χέρια 
 

ΣΤ7.1 στρ. 5 1 
5 

 

 
Σταυρός,      1/08/2017 
          

         Η Συντάξας                                                                               Ελέγχθηκε 

                                                                                           Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                                                                       Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

 Παπαδάκη Αλεξάνδρα                                                   

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων                                                     Δρ. Θανάσης Γεράσιμος 

                                                                                                  Δασολόγος-Περιβ/γος     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





              

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ                                                                    1/8/2017 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                      

Αρ. μελέτης:  56/2017 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε.  ΡΕΝΤΙΝΑΣ   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  23.979,74 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.24%) 

Κ.Α.   35.6262.3001                      

5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
     

1 
Άρδευση φυτών    

από παροχές 
ΣΤ 2.1.4 τεμ. 5500 0,045 247,50 

2 

Άρδευση χλοοτάπητα 

από παροχές 
  

ΣΤ 2.2.2 στρ. 242 17,50 4.235,00 

3 

Διαμόρφωση θάμνων 

σε μπορντούρα με 

αυτοκινούμενα μέσα 

 

ΣΤ4.6.1 
τρέχων  

μέτρο  
300 0,20 60,00 

4 

Κούρεμα 

χλοοτάπητα. με 

βενζινοκίνητη 

χλοοκοπτική μηχανή 

ΣΤ4.8.1 στρ. 242 55,00 13.310,00 

5 

Ανανέωση - 

διαμόρφωση κόμης 

παλαιών αναπτυγμέ 

νων θάμνων ύψους 

έως 1,70 m 
 

ΣΤ4.5.1 τεμ. 30 1,20 36,00 





6 

Διαμόρφωση κόμης 

δένδρων ύψους από 4 

μέχρι 8 m 

ΣΤ4.2.2 Τεμ. 12 40,00 480,00 

7 

Βοτάνισμα με τα 

χέρια 
 

ΣΤ6.1 στρ. 4 180,00 720,00 

8 

Βοτάνισμα 

χλοοτάπητα με τα 

χέρια 
 

ΣΤ7.1 στρ. 5 50,00 250,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

    19.338,50 

 
Φ.Π.Α. (24%) 

 
    4.641,24 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

    23.979,74 

 

    Σταυρός, 1/08/2017 
         Η Συντάξας                                                                               Ελέγχθηκε 

                                                                                           Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                                                                       Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

 Παπαδάκη Αλεξάνδρα                                                   

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων                                                     Δρ. Θανάσης Γεράσιμος 

                                                                                                     Δασολόγος-Περιβ/γος     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

            

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ                                                                    1/8/2017 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                      

Αρ. μελέτης:  56/2017 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε.  ΡΕΝΤΙΝΑΣ   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  23.979,74 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.24%) 

Κ.Α.  35.6262.3001 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
   

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία «Συντηρήσεις χώρων  

πρασίνου Δ.Ε.  Ρεντίνας». 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
   

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε 

με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με 

την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147
Α
/08-08-2016) 

«Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το βιβλίο 

πέντε (V) του ιδίου νόμου. 

6) Όσον αφορά την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης ισχύουν όσα αναφέρονται στα 

άρθρα 200-205 & 216-220 του Ν. 4412/2016. 

Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών εργασιών ακολουθούνται οι 

οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται 

οι αντίστοιχες προς το είδος των εκτελούμενων εργασιών τεχνικές προδιαγραφές του 

Υπουργείου Εσωτερικών και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.   

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  

Η υπηρεσία θα παρασχεθεί έως την 31/10/2017. Η προθεσμία αρχίζει από την 

υπογραφή της σύμβασης, και σύμφωνα με την ημερομηνία που ορίζεται από την 

τεχνική μελέτη. 

Εάν ο εργολάβος δεν εκτελέσει την υπηρεσία μέσα στη συμβατική, ούτε μέσα στην 

προθεσμία που θα του δοθεί με Ειδική Πρόσκληση κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

 





ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

Τα στοιχεία της ανάθεσης είναι: 

1. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

2. Η τεχνική περιγραφή 

3. Τιμολόγιο μελέτης 

4. Ο προϋπολογισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  

Η τεχνική μελέτη του έργου που αποτελείται από την τεχνική περιγραφή, συμπλη- 

ρώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο εργο- 

λάβος, κατά την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες είναι γεωτεχνικές εργασίες (πρα- 

σίνου). 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

Όλες γενικά οι εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους, εκτελούνται σύμφωνα με 

τη μελέτη, τον προϋπολογισμό της και τους όρους αυτής της συγγραφής υποχρεώ- 

σεων . 

Για οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος πριν από 

κάθε εκτέλεση εργασίας να ζητά έγκαιρα τις οδηγίες του επιβλέποντα τεχνικού, έτσι 

ώστε οι εργασίες να εκτελούνται μέσα στη συμβατική προθεσμία.  

Πέραν αυτού υποχρεούται: 

- Να παίρνει όλα τα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να χρη- 

σιμοποιηθούν αυτά, των εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και της εν 

γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου και να εκτελεί τις 

οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις φέροντος 

ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη 

εφαρμογή τους. 

- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες εργασίες και προκειμένου να αντιμε- 

τωπισθούν πιθανά προβλήματα (π.χ. δυσμενείς συνθήκες), ο ανάδοχος είναι υποχρεω- 

μένος να εργασθεί υπερωριακά εφόσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 

μετά από άδεια των αρμοδίων αρχών χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

- Ο ανάδοχος προστατεύει και προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και τις καλ- 

λιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελούμενου έργου, ευθύνεται για κάθε κοπή 

δέντρου θάμνων, καταστροφή φυτειών μη απαραιτήτου για την εκτέλεση του αναλη- 

φθέντος έργου. 

- Είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς π.χ. σε αγωγούς υδρεύ- 

σεως, αποχετεύσεως, ΟΤΕ, ΔΕΗ, οχήματα κλπ όπως αποκαταστήσει κάθε δημιουρ- 

γηθέν πρόβλημα. 

- Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι απαιτείται η συνεργασία του με την Υπη- 

ρεσία και το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως για την ασφάλεια των εργαζομέ- 

νων και των τρίτων. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλο- 

φορίας εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου. 

- Οφείλει να περιφράξει με έξοδα του κάθε επικίνδυνο σημείο, να τοποθετήσει νυκτε- 

ρινά φωτεινά σήματα, πινακίδες, κώνους κλπ. 

- Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί ημερήσιο δελτίο εργασιών, με υπολογισμό ποσοτήτων 

των εργασιών και αναφορά των περιοχών που θα εργάζεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  

Όλα τα έξοδα (μισθώματα, προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα, καύσιμα, λιπαντικά) 

που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας βαρύνουν τον ανάδοχο 





καθώς επίσης και κάθε είδους ζημιά προς τρίτους που ήθελε προξενηθεί κατά την 

εκτέλεση αυτής. 

Υποχρεούται επίσης ο ανάδοχος να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομο- 

θεσίας περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων και πάντες εν γένει τους ισχύοντες 

κανονισμούς. δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικού των συνεργείων και του μη- 

χανικού εξοπλισμού από εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ει- 

δικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες για τα ημερομίσθιά τους, ημεραργίες ασφαλί- 

σεις, ώρες εργασίας αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π. Ομοίως για τα έξοδα 

απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων και των μηχανημάτων. 

Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλή- 

ρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τι- 

μολογίου, καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέ- 

ρων σε σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές του 

προϋπολογισμού μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. Τέλος καμία 

αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί, ούτε για τις ποσότητες και 

τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών, των εργαλείων και των εργατών, ούτε για τις 

απαιτήσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων και υλικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
  

Όλα τα μηχανήματα και το τροχαίο υλικό που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ασφα- 

λισμένα με ευθύνη του αναδόχου σε μια ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη από το 

Κράτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό για το 

οποίο, μπορεί να ζητηθεί, να υποβάλλει στην υπηρεσία τις αντίστοιχες καταστάσεις 

του ασφαλιστικού φορέα κάθε μήνα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  

Το προσωπικό που θα εργαστεί πρέπει να είναι ειδικευμένο και πεπειραμένο για το 

είδος της εργασίας που θα κάνει. Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξει 

την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή των απειθών, ανικάνων ή μη τιμίων υπαλ- 

λήλων, εργοδηγών, τεχνιτών ή οποιουδήποτε άλλου εκ του προσωπικού του αναδό- 

χου. Δια τις εκ δόλου ή αμελείας πράξεις τούτων κατά την εκτέλεση της εργασίας 

υπέχει ακέραια την ευθύνη ο ανάδοχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
   

Ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να 

είναι ανάλογος προς τη σημαντικότητα του έργου, τον όγκο των εργασιών, τα χρο- 

νικά όρια εκτελέσεως της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και τον τόπο εκτελέσεως. 

Η επιβλέπουσα αρχή δικαιούται να διατάσσει την ενίσχυση των συνεργείων του 

αναδόχου εάν κρίνει τούτο απαραίτητο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  

Άπαντες οι εργαζόμενοι θα φέρουν φόρμα εργασίας καθώς και τα λοιπά είδη ατομι- 

κής προστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και που θα προστα- 

τεύουν τους εργαζόμενους από τους κινδύνους της εργασίας και από τα δυσμενή 

καιρικά φαινόμενα. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων 

κι ευθυνών του, παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων στο 





προσωπικό και κάθε τρίτο καθώς επίσης και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς 

αυτούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  

Σε περίπτωση μη εκτελέσεως της εργασίας ή μέρους αυτής για περισσότερο των 5 

ημερών ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (εξαιρείται η περίπτωση ακραίων καιρι- 

κών φαινομένων). Για τις λοιπές κυρώσεις του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα 

στο Ν.4412/2016 στα σχετικά άρθρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή για οποια 

δήποτε βλάβη ήθελε προξενηθεί την εκτέλεση της εργασίας για οποιαδήποτε φθορά ή 

απώλεια υλικών και για οποιαδήποτε εν γένει ζημία αυτού οφειλόμενη είτε εις 

αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 

και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.  

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
  

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή 

αιτία αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της λήξης ισχύος της σύμ- 

βασης. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει υπεύ- 

θυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας μελέτης.  

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
  

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του κατα- 

βλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγο- 

νότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα (όπως 

ακραίες θερμοκρασίες, σεισμοί, κ.α.), πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή 

σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδια- 

στική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού 

του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 

εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 

τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας 

εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα, προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
  

Για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας, η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 

11.958,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), μείον το ποσοστό έκπτωσης 

επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής.  

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά τη σύνταξη 

του πρωτοκόλλου παραλαβής γενικών υπηρεσιών και εφ’ όσον η Επιτροπή 

Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την παροχή της υπηρεσίας.  

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται μετά την άσκηση του προληπτικού 

ελέγχου και τη θεώρηση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, όπως ορίζει το Π.Δ. 172/97. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 





 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
    

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 

τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων 

ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος 

βαρύνει το Δήμο. Επίσης, 0,06 % υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(άρθρο 375 παράγραφος 7 του N.4412/2016 ) και 0,06 % υπέρ ΑΕΠΠ ( ΚΥΑ 

1191/14.03.2017) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης,  καθώς και 3,6% επί των 

κρατήσεων αυτών υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ . 
 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
  

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 
Σταυρός, 1/08/2017 
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