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ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

1.  Πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο  

            Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηε ζπληήξεζε πξαζίλσλ ρψξσλ θαη αθνξά 

ηελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ζρεηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζε πξαζίλνπ 

ρψξνπο ηεο Γ.Δ. Απνιισλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ Νηθνκεδηλνχ, 

ηνπ Πεξηζηεξψλα, ηνπ ηίβνπ, ηεο Νέαο Απνιισλίαο  θαη ηνπ Μειηζζνπξγνχ 

(ζπλνιηθή έθηαζε 22 ζηξέκκαηα πεξίπνπ).  

Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016, ηνπ Ν. 3463/06, ηνπ Ν.3852/2010 θαη κε ηηο νδεγίεο ησλ επηβιεπφλησλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο & Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. 

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ απφ αλαδφρνπο εξγαζηψλ πξαζίλνπ κε δηθά ηνπο 

ζπλεξγεία ιφγσ έιιεηςεο αλάινγνπ εξγαηνηερληθνχ (θεπνηερληθνχ) πξνζσπηθνχ απφ 

ην Γήκν Βφιβεο. αλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο λννχληαη φιεο νη εξγαζίεο, νη νπνίεο ζα 

πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, κε θχξην ζηφρν ηελ θαιή θαηάζηαζε, 

εηθφλα θαη πγεία ησλ θπηψλ αιιά θαη παξάιιεια ηε δηαηήξεζε ηεο αηζζεηηθήο θαη 

ηεο αζθαινχο εηθφλαο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλν- 

ληαη πιήξσο ζην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθαλ. 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο πξαζίλνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα πξαζίλνπ θαη ζα 

μεθηλήζνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηελ 

31/10/17. 

 

2.  πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ 

Πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ : 

 ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ (Άξδεπζε ριννηάπεηα θαη θπηψλ, θιάδεπζε 

θπηψλ, θνχξεκα ριννηάπεηα, βνηάληζκα θπηψλ, δηακφξθσζε ζάκλσλ ζε 

κπνξληνχξα, θ.ι.π.) 

 

Ζ άξδεπζε ησλ θπηψλ θαη ηνπ ριννηάπεηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαλνληθά φιε ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ε ζπρλφηεηα ησλ πνηηζκάησλ εμαξηάηαη απφ ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε 7 πνηίζκαηα. Δπίζεο γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ πξάζηλσλ ρψξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 4 θνπξέκαηα - θιαδέκαηα 

ριννηάπεηα θαη θπηψλ κπνξληνχξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγνιαβίαο.  





Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεηαη ηκεκαηηθά χζηεξα απφ 

έθδνζε ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη αλάινγα κε ηε παξάδνζε-πξφν- 

δν ησλ εξγαζηψλ.  

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.986,96€  θαη ζα 

βαξχλεη ηνλ Κ.Α.  35.6262.2001 ηνπ Γεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2017 απφ πηζηψζεηο 

ηδίσλ πφξσλ. 

 
ηαπξφο,      1/08/2017 

 
         Ζ πληάμαο                                                                               Διέγρζεθε 

                                                                                           Ο Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο 

                                                                                       Πεξηβάιινληνο & Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 

 

 Παπαδάθε Αιεμάλδξα                                                   

ΣΔ Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ                                                     Γξ. Θαλάζεο Γεξάζηκνο 

                                                                                                  Γαζνιόγνο-Πεξηβ/γνο     
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 

1.  ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ 

κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ.    

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο 

πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο 

ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή. Οη ηηκέο κνλάδνο  πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 

δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο 

απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη 

ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή 

κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, 

ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη  ηα θάησζη: 

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, 

δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο 

Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο 

κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ 

θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 

απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο  

ηνπο,  κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, 

ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξ- 

ησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ 

ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο 

ρψξνπο απφξξηςεο.  

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ (ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο 

ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, 

επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο 

πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο,  νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, 

εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε 

εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη 

ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ. 





1.1.4 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξη- 

θά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο 

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ 

Δξγνπ. 

1.1.5 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή 

ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη 

δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, 

ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 

ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ  θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ 

έηνπο.  

1.1.6  Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηη- 

θνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακ- 

βάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαη- 

ηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, 

βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα 

αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο θαη  νη κεηαθηλήζεηο.  

1.1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο 

κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (δίθηπα Ο.Κ.Ω. θιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ 

ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ  (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ 

εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ  

(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο 

ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 

αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη  

νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, 

εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.1.8 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη  

νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m,  

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ 

ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη 

αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  





1.1.9 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ θαη δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα 

πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην 

πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

1.1.10 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ 

ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, 

πξντφληα εθζθαθψλ θιπ. Καζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ  απφδνζε, κεηά ην 

ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε 

θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο 

φξνπο νξίδεηαη. 

1.1.11 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 

επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ. 

1.1.12 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο 

ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ 

ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ. 

1.1.13 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά 

απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε 

δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη 

κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο. 

1.1.14 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη 

απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ 

θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.1.15 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα 

χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, 

πδαηνξέκαηα θιπ), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.1.16 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 

1.2   Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ   

              βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

Σ.  ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ 

ΣΤ 2.1  Άρδευζη θυηών 

Σ 2.1.4 Άξδεπζε θπηώλ από παξνρέο 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5321 
 

Άξδεπζε θπηνχ απφ παξνρέο, δει. πφηηζκα ηνπ θπηνχ κε ιάζηηρν θαηάιιειεο 

δηαηνκήο, ζε νπνηαδήπνηε θιίζε εδάθνπο. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

 

ΣΤ2.2  Άρδευζη χλοοηάπηηα 

Σ 2.2.2 Άξδεπζε ριννηάπεηα από παξνρέο 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5522 
 





Ζ άξδεπζε ριννηάπεηα απφ παξνρέο πεξηιακβάλεη ην πφηηζκά ηνπ κε ιάζηηρν 

θαηάιιειεο δηαηνκήο, ζε νπνηαδήπνηε θιίζε εδάθνπο θαη ζε πνζφηεηα 5 m
3
 αλά 

ζηξέκκα. 
 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 

 

Σ4  ΚΛΑΓΔΜΑ ΦΤΣΧΝ 

 

Σ4.2.2 Γηακόξθσζε θόκεο δέλδξσλ ύςνπο από 4 κέρξη 8 m  
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν: ΠΡ 5354 
 

Γηακφξθσζε θφκεο δέληξνπ χςνπο απφ 4 κέρξη 8 m. Πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ 

απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, θαζψο θαη 

ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

 

Σ4.5.1 Αλαλέσζε - δηακόξθσζε θόκεο παιαηώλ αλαπηπγκέλσλ ζάκλσλ 

ύςνπο έσο 1,70 m 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5353 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:      
 Αξηζκεηηθψο 

 

 
ΣΤ4.6 Διαμόρθωζη θάμνων ζε μπορνηούρα 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5352 

Γηακφξθσζε ζάκλσλ ζε κπνξληνχξα, ζχκθσλα κε ηελ  θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 10-06-04-02. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, θαζψο θαη ε 

δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο, ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. 

 

Σ4.6.1  Γηακόξθσζε ζάκλσλ ζε κπνξληνύξα κε απηνθηλνύκελα κέζα 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:      
 Αξηζκεηηθψο  

 
ΣΤ4.8.  Κούρεμα χλοοηάπηηα και χλοοηάπηηα πρανών 

Σ4.8.1  Με βελδηλνθίλεηε ριννθνπηηθή κεραλή 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5530 

Κνχξεκα ριννηάπεηα ζην θαηάιιειν χςνο, κε ριννθνπηηθή κεραλή 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνκάθξπλζεο απφ ην έξγν ζε επηηξεπφκελν ρψξν 

ρψξν ησλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θνχξεκα, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-03. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
 

ΔΤΡΩ        Οινγξάθσο:      
 Αξηζκεηηθψο 





 
ΣΤ6  Βοηάνιζμα χώρου θυηών για ηην καηαπολέμηζη ζιζανίων 

Σ6.1 Βνηάληζκα κε ηα ρέξηα 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5551 

Δθξίδσζε κε ηζάπα ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ ησλ θπηψλ ή ζε επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ 

θπηεπηεί,  απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ 

θαη απφξξηςή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο 

Αξρέο. Πεξηιακβάλνληαη φιεο απαηηνχκελεο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-06-00. 
 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
 

ΔΤΡΩ    Οινγξάθσο:      
             Αξηζκεηηθψο 
 

 

ΣΤ7  Βοηάνιζμα χλοοηάπηηα 

Σ7.1 Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ηα ρέξηα 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5371 

Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε εξγαιεία ρεηξφο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη 

ηελ ΔΣΔΠ 10-06-05-00. Πεξηιακβάλεηαη ε εθξίδσζε ησλ δηδαλίσλ ηνπ ρψξνπ ηνπ 

ριννηάπεηα θαη ε απνκάθξπλζε θαη απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
ΔΤΡΩ    Οινγξάθσο:      

               Αξηζκεηηθψο 

 

 

 

ηαπξφο,      1/08/2017 

 
         Ζ πληάμαο                                                                               Διέγρζεθε 

                                                                                           Ο Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο 

                                                                                       Πεξηβάιινληνο & Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 

 

 Παπαδάθε Αιεμάλδξα                                                   

ΣΔ Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ                                                     Γξ. Θαλάζεο Γεξάζηκνο 

                                                                                                     Γαζνιόγνο-Πεξηβ/γνο     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                                                                    1/8/2017 
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ                                                                      

Αξ. κειέηεο:  57/2017 

 

ΤΠΖΡΔΗΑ:  ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Γ.Δ.  ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ :  9.986,96 ΔΤΡΧ (κε Φ.Π.Α. 24%) 

Κ.Α.  35.6262.2001                       
                                                                            

 

ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ  ΔΡΓΑΗΧΝ 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΑΡΘΡΟ 

ΔΗΓΟ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 
ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΠΑΝΑΛΖΦΔΗ ΤΝΟΛΟ 

 
ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΠΡΑΙΝΟΤ 

     

1 
Άξδεπζε θπηψλ απφ 

παξνρέο 
Σ2.1.4 ηεκ. 500 6 3000 

2 

Άξδεπζε 

ριννηάπεηα απφ 

παξνρέο 
 

Σ 2.2.2 ζηξ. 22 7 154 

3 

Γηακφξθσζε 

ζάκλσλ ζε 

κπνξληνχξα κε 

απηνθηλνχκελα κέζα 
 

Σ4.6.1 
ηξέρσλ  

κέηξν 
100 1 100 

4 

Κνχξεκα 

ριννηάπεηα. κε 

βελδηλνθίλεηε 

ριννθνπηηθή κεραλή 

Σ4.8.1 ζηξ. 22 4 88 

5 

Αλαλέσζε - 

δηακφξθσζε θφκεο 

παιαηψλ αλαπηπγκέ 

λσλ ζάκλσλ χςνπο 

έσο 1,70 m 
 

Σ4.5.1 ηεκ. 20 1 20 





6 

Γηακφξθσζε θφκεο 

δέλδξσλ χςνπο απφ 

4 κέρξη 8 m 

Σ4.2.2 Σεκ. 5 1 5 

7 

Βνηάληζκα κε ηα 

ρέξηα 
 

Σ6.1 ζηξ. 0,5 1 0,5 

8 

Βνηάληζκα 

ριννηάπεηα κε ηα 

ρέξηα 
 

Σ7.1 ζηξ. 1 1 
1 

 

 
ηαπξφο,      1/08/2017 
          

         Ζ πληάμαο                                                                               Διέγρζεθε 

                                                                                           Ο Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο 

                                                                                       Πεξηβάιινληνο & Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 

 

 Παπαδάθε Αιεμάλδξα                                                   

ΣΔ Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ                                                     Γξ. Θαλάζεο Γεξάζηκνο 

                                                                                                  Γαζνιόγνο-Πεξηβ/γνο     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





              

 

  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                                                                    1/8/2017 
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ                                                                      

Αξ. κειέηεο:  57/2017 

 

ΔΡΓΑΗΑ:  ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Γ.Δ.  ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 9.986,96 ΔΤΡΧ (κε Φ.Π.Α.24%) 

Κ.Α.   35.6262.2001                      

5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΧΝ 

ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΑΡΘΡΟ 

ΔΗΓΟ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

 
ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΠΡΑΙΝΟΤ 

 
     

1 
Άξδεπζε θπηψλ    

απφ παξνρέο 
Σ 2.1.4 ηεκ. 3000 0,045 135,00 

2 

Άξδεπζε ριννηάπεηα 

απφ παξνρέο 
  

Σ 2.2.2 ζηξ. 154 17,50 2.695,00 

3 

Γηακφξθσζε ζάκλσλ 

ζε κπνξληνχξα κε 

απηνθηλνχκελα κέζα 

 

Σ4.6.1 
ηξέρσλ  

κέηξν  
100 0,20 20,00 

4 

Κνχξεκα 

ριννηάπεηα. κε 

βελδηλνθίλεηε 

ριννθνπηηθή κεραλή 

Σ4.8.1 ζηξ. 88 55,00 4.840,00 

5 

Αλαλέσζε - 

δηακφξθσζε θφκεο 

παιαηψλ αλαπηπγκέ 

λσλ ζάκλσλ χςνπο 

έσο 1,70 m 
 

Σ4.5.1 ηεκ. 20 1,20 24,00 





6 

Γηακφξθσζε θφκεο 

δέλδξσλ χςνπο απφ 4 

κέρξη 8 m 

Σ4.2.2 Σεκ. 5 40,00 200,00 

7 

Βνηάληζκα κε ηα 

ρέξηα 
 

Σ6.1 ζηξ. 0,5 180,00 90,00 

8 

Βνηάληζκα 

ριννηάπεηα κε ηα 

ρέξηα 
 

Σ7.1 ζηξ. 1 50,00 50,00 

 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΖ 

 

    8.054,00 

 
Φ.Π.Α. (24%) 

 
    1.932,96 

 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 
    9.986,96 

 

    ηαπξφο, 1/08/2017 
         Ζ πληάμαο                                                                               Διέγρζεθε 

                                                                                           Ο Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο 

                                                                                       Πεξηβάιινληνο & Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 

 

 Παπαδάθε Αιεμάλδξα                                                   

ΣΔ Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ                                                     Γξ. Θαλάζεο Γεξάζηκνο 

                                                                                                     Γαζνιόγνο-Πεξηβ/γνο     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

            

 

  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                                                                    1/8/2017 
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ                                                                      

Αξ. κειέηεο:  57/2017 

 

ΤΠΖΡΔΗΑ:  ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Γ.Δ.  ΑΠΟΛΛΧΝΗΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:  9.986,96 ΔΤΡΧ (κε Φ.Π.Α.24%) 

Κ.Α.  35.6262.2001 

 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ν
   

Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ εξγαζία «πληεξήζεηο ρώξσλ  

πξαζίλνπ Γ.Δ.  Απνιισλίαο». 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
   

Ζ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε 

κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε 

ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

4) Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147
Α
/08-08-2016) 

«Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ) πξνζαξκνγή ζηηο 

νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ην βηβιίν 

πέληε (V) ηνπ ηδίνπ λφκνπ. 

6) Όζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 200-205 & 216-220 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ εξγαζηψλ αθνινπζνχληαη νη 

νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη εθαξκφδνληαη 

νη αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.   

 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
  

Ζ ππεξεζία ζα παξαζρεζεί έσο ηελ 31/10/2017. Ζ πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαη ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηερληθή κειέηε. 

Δάλ ν εξγνιάβνο δελ εθηειέζεη ηελ ππεξεζία κέζα ζηε ζπκβαηηθή, νχηε κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ δνζεί κε Δηδηθή Πξφζθιεζε θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 





ΑΡΘΡΟ 4
ν
  

Σα ζηνηρεία ηεο αλάζεζεο είλαη: 

1. Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

2. Ζ ηερληθή πεξηγξαθή 

3. Σηκνιφγην κειέηεο 

4. Ο πξνυπνινγηζκφο 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
  

Ζ ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ πνπ απνηειείηαη απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ζπκπιε- 

ξψλεηαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ν εξγν- 

ιάβνο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο είλαη γεσηερληθέο εξγαζίεο (πξα- 

ζίλνπ). 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
  

Όιεο γεληθά νη εξγαζίεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζή ηνπο, εθηεινχληαη ζχκθσλα κε 

ηε κειέηε, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαη ηνπο φξνπο απηήο ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψ- 

ζεσλ . 

Γηα νπνηαδήπνηε αζάθεηα ηεο κειέηεο, ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ 

θάζε εθηέιεζε εξγαζίαο λα δεηά έγθαηξα ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληα ηερληθνχ, έηζη 

ψζηε νη εξγαζίεο λα εθηεινχληαη κέζα ζηε ζπκβαηηθή πξνζεζκία.  

Πέξαλ απηνχ ππνρξενχηαη: 

- Να παίξλεη φια ηα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδφκελσλ πιηθψλ κέρξη λα ρξε- 

ζηκνπνηεζνχλ απηά, ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηεο ελ 

γέλεη αζθάιεηαο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη θάζε ηξίηνπ θαη λα εθηειεί ηηο 

νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο θέξνληνο 

επζχλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο γηα θάζε ζπλέπεηα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε κε 

εθαξκνγή ηνπο. 

- Όηαλ είλαη εμαηξεηηθά επείγνπζεο νξηζκέλεο εξγαζίεο θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκε- 

ησπηζζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα (π.ρ. δπζκελείο ζπλζήθεο), ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσ- 

κέλνο λα εξγαζζεί ππεξσξηαθά εθφζνλ ηνλ δηαηάδεη ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία θαη 

κεηά απφ άδεηα ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

- Ο αλάδνρνο πξνζηαηεχεη θαη πξνθπιάζζεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε θαη ηηο θαι- 

ιηεξγεκέλεο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ, επζχλεηαη γηα θάζε θνπή 

δέληξνπ ζάκλσλ, θαηαζηξνθή θπηεηψλ κε απαξαηηήηνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλαιε- 

θζέληνο έξγνπ. 

- Δίλαη ππνρξεσκέλνο ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δεκηάο π.ρ. ζε αγσγνχο πδξεχ- 

ζεσο, απνρεηεχζεσο, ΟΣΔ, ΓΔΖ, νρήκαηα θιπ φπσο απνθαηαζηήζεη θάζε δεκηνπξ- 

γεζέλ πξφβιεκα. 

- Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ Τπε- 

ξεζία θαη ην αξκφδην ηκήκα ηεο ηξνραίαο θηλήζεσο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέ- 

λσλ θαη ησλ ηξίησλ. Γηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθιν- 

θνξίαο εθαξκφδνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλάδνρνπ. 

- Οθείιεη λα πεξηθξάμεη κε έμνδα ηνπ θάζε επηθίλδπλν ζεκείν, λα ηνπνζεηήζεη λπθηε- 

ξηλά θσηεηλά ζήκαηα, πηλαθίδεο, θψλνπο θιπ. 

- Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί εκεξήζην δειηίν εξγαζηψλ, κε ππνινγηζκφ πνζνηήησλ 

ησλ εξγαζηψλ θαη αλαθνξά ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα εξγάδεηαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
  

Όια ηα έμνδα (κηζζψκαηα, πξνζσπηθφ, νρήκαηα, κεραλήκαηα, θαχζηκα, ιηπαληηθά) 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 





θαζψο επίζεο θαη θάζε είδνπο δεκηά πξνο ηξίηνπο πνπ ήζειε πξνμελεζεί θαηά ηελ 

εθηέιεζε απηήο. 

Τπνρξενχηαη επίζεο ν αλάδνρνο λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκν- 

ζεζίαο πεξί πξνιήςεσο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη πάληεο ελ γέλεη ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο. δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθνχ ησλ ζπλεξγείσλ θαη ηνπ κε- 

ραληθνχ εμνπιηζκνχ απφ εξγνδεγνχο, κεραλνδεγνχο, ρεηξηζηέο, κεραλνηερλίηεο, εη- 

δηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο γηα ηα εκεξνκίζζηά ηνπο, εκεξαξγίεο αζθαιί- 

ζεηο, ψξεο εξγαζίαο αξγίαο, έθηαθηεο ρξεκαηηθέο παξνρέο θ.ι.π. Οκνίσο γηα ηα έμνδα 

απφζβεζεο, απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ. 

Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιή- 

ξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ηη- 

κνινγίνπ, θακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέ- 

ξσλ ζε ζρέζε κε ηηο απνδφζεηο ησλ εξγαηνηερληηψλ, είηε ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζην δηαγσληζκφ. Σέινο θακία 

αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηφ λα ζεκειησζεί, νχηε γηα ηηο πνζφηεηεο θαη 

ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ, ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ εξγαηψλ, νχηε γηα ηηο 

απαηηήζεηο ησλ εξγαηνηερληηψλ, νχηε γηα ηηο ηηκέο εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ν
  

Όια ηα κεραλήκαηα θαη ην ηξνραίν πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη αζθα- 

ιηζκέλα κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζε κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία αλαγλσξηζκέλε απφ ην 

Κξάηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ν
  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα ρξεζηκνπνηεί αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ γηα ην 

νπνίν, κπνξεί λα δεηεζεί, λα ππνβάιιεη ζηελ ππεξεζία ηηο αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο 

ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θάζε κήλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
  

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγαζηεί πξέπεη λα είλαη εηδηθεπκέλν θαη πεπεηξακέλν γηα ην 

είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα θάλεη. Ζ επηβιέπνπζα ππεξεζία δηθαηνχηαη λα δηαηάμεη 

ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ άκεζε απνπνκπή ησλ απεηζψλ, αληθάλσλ ή κε ηηκίσλ ππαι- 

ιήισλ, εξγνδεγψλ, ηερληηψλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ εθ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφ- 

ρνπ. Γηα ηηο εθ δφινπ ή ακειείαο πξάμεηο ηνχησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

ππέρεη αθέξαηα ηελ επζχλε ν αλάδνρνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ν
   

Ο αξηζκφο ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα 

είλαη αλάινγνο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ, ηα ρξν- 

ληθά φξηα εθηειέζεσο ηεο εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηνλ ηφπν εθηειέζεσο. 

Ζ επηβιέπνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα δηαηάζζεη ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ 

αλαδφρνπ εάλ θξίλεη ηνχην απαξαίηεην. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ν
  

Άπαληεο νη εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ θφξκα εξγαζίαο θαζψο θαη ηα ινηπά είδε αηνκη- 

θήο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη πνπ ζα πξνζηα- 

ηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνπο θηλδχλνπο ηεο εξγαζίαο θαη απφ ηα δπζκελή 

θαηξηθά θαηλφκελα. Ο αλάδνρνο αλεμάξηεηα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ππνρξεψζεσλ 

θη επζπλψλ ηνπ, παίξλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ζην 





πξνζσπηθφ θαη θάζε ηξίην θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ πξνο 

απηνχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ν
  

ε πεξίπησζε κε εθηειέζεσο ηεο εξγαζίαο ή κέξνπο απηήο γηα πεξηζζφηεξν ησλ 5 

εκεξψλ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο (εμαηξείηαη ε πεξίπησζε αθξαίσλ θαηξη- 

θψλ θαηλνκέλσλ). Γηα ηηο ινηπέο θπξψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα 

ζην Ν.4412/2016 ζηα ζρεηηθά άξζξα. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ν
  

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη νπδεκία απνδεκίσζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα νπνηα 

δήπνηε βιάβε ήζειε πξνμελεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή 

απψιεηα πιηθψλ θαη γηα νπνηαδήπνηε ελ γέλεη δεκία απηνχ νθεηιφκελε είηε εηο 

ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ν
  

ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη 

βάξε. Ζ ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία 

θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο.  

 

ΑΡΘΡΟ 16
ν
  

Οη ηηκέο πξνζθνξάο ζε θακία αλαζεψξεζε δελ ππφθεηληαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή 

αηηία αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο κέρξη ηεο ιήμεο ηζρχνο ηεο ζχκ- 

βαζεο. Ο αλάδνρνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππεχ- 

ζπλε δήισζε φηη έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 17
ν
  

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηα- 

βιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγν- 

λφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα (φπσο 

αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, ζεηζκνί, θ.α.), ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή 

ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηα- 

ζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν 

εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο 

εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα, πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ν
  

Γηα ηελ παξνρή ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο, ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 

9.986,96 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (24%), κείνλ ην πνζνζηφ έθπησζεο 

επί ηνπ πνζνχ απηνχ, γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο εληνιήο.  

Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ ζα γίλεη κε έληαικα πνπ ζα εθδνζεί κεηά ηε ζχληαμε 

ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο γεληθψλ ππεξεζηψλ θαη εθ’ φζνλ ε Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο δελ δηαπίζησζε θακηά θαθνηερλία σο πξνο ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο.  

Ζ εμφθιεζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ζα γίλεηαη κεηά ηελ άζθεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηε ζεψξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην, φπσο νξίδεη ην Π.Γ. 172/97. Γελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 





 

ΑΡΘΡΟ 19
ν
    

Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο 

ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ 

ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο 

βαξχλεη ην Γήκν. Δπίζεο, 0,06 % ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(άξζξν 375 παξάγξαθνο 7 ηνπ N.4412/2016 ) θαη 0,06 % ππέξ ΑΔΠΠ ( ΚΤΑ 

1191/14.03.2017) επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο,  θαζψο θαη 3,6% επί ησλ 

θξαηήζεσλ απηψλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ . 
 

ΑΡΘΡΟ 20
ν
  

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 
 
ηαπξφο, 1/08/2017 
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