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Δξγαζίεο θνπήο ρόξησλ θαη ζπληήξεζεο ρώξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-

Οιύκπνπ 

  

 
 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 64.480,00 €  

Φ.Π.Α 24 %: 15.475,20 €  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 79.955,20 €  

  

 Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: Κ.Α.: 35.6262.0003, Κ.Α.: 35.6262.0021 , Κ.Α.: 

35.6262.0020 

CPV:  α) 77312000-0 “Υπεξεζίεο εθθαζάξηζεο απφ αγξηφρνξηα”,  

           β) 77313000-7 “Υπεξεζίεο ζπληήξεζεο πάξθσλ”,  

           γ) 77340000-5 “Κιάδεκα δέλδξσλ θαη ζάκλσλ”, 

           δ) 45343100-4 “Δξγαζίεο ππξνπξνζηαζίαο” 

 

 

ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ: Αλνηρηφο Ζιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο 

πκβαηηθά ζηνηρεία 
α) Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ 
β) Τερληθή Πεξηγξαθή 
γ) Πξνυπνινγηζκφο  
δ) Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

 

Ληηόρσξν, 24-2-2022 
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Σίηινο κειέηεο: “Δξγαζίεο θνπήο 

ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ 

πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ” 

 
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

Άξζξν 1: Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 ηνπ λ. 3463/2006 “Κύξσζε ηνπ θώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ”, φπσο ηζρχεη, 

 ηνπ λ. 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο”, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη 

 ηνπ λ. 4412/2016 “Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)”, φπσο ηζρχεη. 

 
Άξζξν 2: πκβαηηθά ζηνηρεία 

Τα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη: 

1. Τεχρνο δηαθήξπμεο 

2. Τεχρνο πξνυπνινγηζκνχ θαη πεξηγξαθηθνχ ηηκνινγίνπ εξγαζηψλ 

3. Τεχρνο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ 

4. Τεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο 

 
Άξζξν 3: Αληηθείκελν εξγαζίαο 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ κε ηίηιν 

“Δξγαζίεο θνπήο  ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ 

Οιχκπνπ”, γηα ιφγνπο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, απνθπγήο ππξθαγηάο θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο, νδηθήο νξαηφηεηαο, αηζζεηηθήο θαη πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο κειέηεο 

(αξίζκ. κειέηεο 08/2022). 

 

Άξζξν 4: Δγγπήζεηο 



Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ίζε πξνο ην 

(2%) ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

Ο αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηήο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή 

επηζηνιή ίζε πξνο ην (4%)ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. Ζ εγγπεηηθή απηή 

επηζηνιή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 5: Σόπνο θαη Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 

Τφπνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο είλαη νη ρψξνη πξαζίλνπ (πιαηείεο, πάξθα, 

παηδηθέο ραξέο, λεζίδεο θ.ι.π.), θαζψο θαη ρψξνη παξαπιεχξσο ησλ δεκνηηθψλ ή 

θνηλνηηθψλ νδψλ, ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ. 

Τν ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο κέρξη 31-10-2022. 

 

Άξζξν 6: Παξαθνινύζεζε - Παξαιαβή εξγαζηώλ 

Ζ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο εξγαζηψλ/ππεξεζηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 216 θαη  219 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

Άξζξν 7: Σξόπνο πιεξσκήο 

Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 

79.955,20 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 24%), θαη ζα βαξχλεη πίζησζε ησλ 

θάησζη Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022. 

- Κ.Α.: 35.6262.0003: “Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ 

ΓΔ Αλ. Οιχκπνπ” [Πίζησζε Κ.Α: 30.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.)]. 

- Κ.Α.: 35.6262.0021: “Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ 

ΓΔ Γίνπ”, [Πίζησζε Κ.Α: 25.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)]. 

- Κ.Α.: 35.6262.0020: “Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ 

ΓΔ Ληηνρψξνπ” [Πίζησζε Κ.Α: 25.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)]. 

Ζ πιεξσκή κπνξεί λα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηεο 

παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ θαηάζεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

παξαζηαηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ηνπ Φξεκαηηθνχ Δληάικαηνο 

Πιεξσκήο.  

Οη ηηκέο δελ δχλαληαη αλαπξνζαξκνγήο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη έσο 

ηελ ηειηθή εμφθιεζε. Σην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ 



αλάδνρν θφξνη θαη βάξε. Ζ ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακηά αλαζεψξεζε γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε. 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά απφ ηελ έθδνζε ηνχ ζρεηηθνχ εληάικαηνο 

πιεξσκήο. 

 

Άξζξν 8: Γεληθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 

1. Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη ξεηψο θαη ακεηαθιήησο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε, ήηνη ζα 

πξέπεη λα νξγαλψζεη, λα ππνζηεξίμεη θαη λα πινπνηήζεη κε ηξφπν άξηην, φιεο ηηο 

επηκέξνπο εξγαζίεο ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο 

κειέηεο. 

2. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε αηηήκαηα ηνπ 

Γήκνπ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αλέιαβε θαη λα εθηειεί 

απαξέγθιηηα ην πξφγξακκα ηεο ππεξεζίαο. Δηδηθφηεξα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αληαπνθξηζεί εληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ ζε έγγξαθεο εληνιέο ηνπ Γήκνπ 

Γίνπ-Οιχκπνπ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο πνπ αλέιαβε. Σε έθηαθηεο θαη 

επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ν πάξνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξηζεί ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ δψδεθα (12) σξψλ. Οη ελ ιφγσ εξγαζίεο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο/ζπλελλφεζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνλ 

αξκφδην Αληηδήκαξρν Καζαξηφηεηαο θαη Σπληήξεζεο Πξαζίλνπ θαζψο θαη ην 

αξκφδην Τκήκα Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Σπληήξεζεο Πξαζίλνπ, ελψ 

επηπξνζζέησο ζα επνπηεύνληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ Τκήκαηνο Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο θαη Σπληήξεζεο Πξαζίλνπ, νη νπνίνη επηθνξηίδνληαη κε ηα 

θαζήθνληα ησλ επνπηψλ θαζαξηφηεηαο.  

3. Ζ αλσηέξσ ππεξεζία ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ αλάδνρν κε ηελ απνθιεηζηηθή ηνπ 

επζχλε γηα ηελ έληερλε εθηέιεζή ηεο. Σηελ ηηκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

πεξηιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαη κέζα γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

θαζψο θαη θάζε άιιε γεληθή δαπάλε (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη θφξνη, ηέιε, 

θξαηήζεηο, ακνηβέο πξνζσπηθνχ, θ.ι.π.).  

4. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο θαη άκεζα ηελ 

ππεξεζία γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα δηαπηζηψζεη ζηνπο ρψξνπο άζθεζεο ηεο 

εξγαζίαο ηνπ (βιάβε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, παζνγέλεηεο πξαζίλνπ, 

θαηαζηξακκέλεο εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π.). Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ είλαη 

αλαγθαία ε θνπή δέλδξνπ, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη (εθ ησλ πξνηέξσλ θαη 

εγθαίξσο) ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν Καζαξηφηεηαο θαη Σπληήξεζεο Πξαζίλνπ, 

θαζψο θαη ην αξκφδην Τκήκα Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Σπληήξεζεο 



Πξαζίλνπ (ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ), πξνθεηκέλνπ ε Υπεξεζία λα πξνβεί ζε 

ζρεηηθέο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο (ήηνη, ζπλδξνκή απφ γεσηερληθφ ππάιιειν 

ηνπ Γήκνπ γηα εηζήγεζε επί ηνπ ζέκαηνο, θαηφπηλ επηηφπηαο απηνςίαο). 

5. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ αλαδφρνπ λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία ή 

παξαηεξνπκέλσλ ππεξβνιηθψλ θαζπζηεξήζεσλ ή κε ζπκκφξθσζεο ζηηο 

εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, ν Γήκνο Γίνπ-Οιχκπνπ (δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ 

θαη ππεξεζηψλ), έρεη ην δηθαίσκα λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη ηνλ 

αλάδνρν έθπησην, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη θάζε είδνπο 

κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθά κέζα (ηα νπνία πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία θαη θπθινθνξία ηνπο), 

εγθαηαζηάζεηο θαη εξγαιεία θαη αλαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο, ηελ αμία ησλ 

πάζεο θχζεσο πιηθψλ, ηα κηζζψκαηα, ηηο απνζβέζεηο κεραλεκάησλ ή 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη πάληα ηα γεληθά έμνδα. 

7. Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ή ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε 

αλάζεζεο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν αλάδνρνο, γλσξίδεη ηηο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, δειαδή ηνπνζεζία, δηακφξθσζε θαη θχζε 

εδάθνπο, είδνο ριννηάπεηα, θπηψλ, πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ζπλήζεηο 

κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, νδνχο πξφζβαζεο, θ.ι.π., ηε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο 

ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ, πιηθψλ θιπ. θαζψο θαη νηηδήπνηε 

άιιν κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο 

ακάρεην ηεθκήξην απνηειεί φηη ν αλάδνρνο γλσξίδεη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

κειέηεο θαζψο θαη ην θνξέα θαη ηηο ζπλζήθεο ρξεκαηνδφηεζεο.  

8. Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ηεχρνπο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο αλ δελ ηνλ δηαζέηεη ν αλάδνρνο ζα ηνλ 

εμαζθαιίζεη ν ίδηνο κε δαπάλε ηνπ. Ζ ππεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακηά 

ππνρξέσζε ή επζχλε ζρεηηθά.  

9. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ θάζε είδνπο 

θνηλσθειψλ έξγσλ γηα πξφιεςε δεκηψλ ζε απηά ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο απηψλ. 

Εεκηέο πνπ έγηλαλ απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ επαλνξζψλνληαη απφ απηφλ, 

δηαθνξεηηθά ε επαλφξζσζε γίλεηαη απφ ην Γήκν ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ αλαδφρνπ.  

10. Ο αλάδνρνο, ζε φιε ηε δηάξθεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, ππνρξενχηαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο, ηα δηαηάγκαηα θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο, ηηο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο ή δηαηαγέο, θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο 

απαηηήζεηο νπνηαζδήπνηε Γεκφζηαο, Γηνηθεηηθήο ή άιιεο Αξρήο, πνπ ζα 

αλαθέξνληαη θαη ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα ηνλ αλάδνρν 



ή/θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ. Υπνρξενχηαη λα αλαθνηλψζεη ζην Γήκν ηηο δηαηαγέο πνπ 

απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ηεο 

ππεξεζίαο θαη ηα έγγξαθα ησλ δηαθφξσλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηα ππνδεηθλπφκελα 

κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο θιπ.  

11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή θαη θάζε ηξίηνπ θαη επζχλεηαη 

απφιπηα θαη απνθιεηζηηθά, αζηηθά θαη πνηληθά, γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα, δεκία ή 

βιάβε ζπκβεί ζην έξγν, ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε θάζε ηξίην απφ νπνηαδήπνηε 

αηηία αθφκε θαη γηα ηπραία. Υπνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζία πεξί πξνιήςεσο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, φινπο ηνπο ελ γέλεη 

θαλνληζκνχο θαη νθείιεη λα δηαηεξεί ην απαηηνχκελν θαξκαθεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ 

παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ θαη λα παξέρεη ηηο πξψηεο βνήζεηεο ζε πεξίπησζε 

αηπρεκάησλ. Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα απαιιάζζεη ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ απφ θάζε 

επζχλε, φζνλ αθνξά ζε νπνηεζδήπνηε δηεθδηθήζεηο ή επζχλεο κπνξεί λα 

αλαθχςνπλ απφ αηχρεκα ή ζάλαην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. Δίλαη 

ππνρξεσκέλνο επίζεο λα κεξηκλά γηα ηε ζήκαλζε θαη νξηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ 

εξγαζίαο θαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα θαη αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 

πξφιεςε ηπρφλ πιηθψλ δεκηψλ θαη αηπρεκάησλ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδφκελσλ πιηθψλ 

κέρξη ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ φπσο 

θαη αζθαιείαο ηνπ ελ γέλεη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη θάζε ηξίηνπ, 

ζχκθσλα πξνο ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο, ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο 

θέξνληα κνλνκεξψο θάζε επζχλε γηα νηαλδήπνηε ζπλέπεηα απφ ηελ κε θαιή 

εθαξκνγή. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα ηελ ελδερφκελε 

θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ έρνληαο θαη θάζε άιιε αζηηθή ή πνηληθή επζχλε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, αθφκε θαη αλ απηφ δελ νθείιεηαη ζε 

ππαηηηφηεηα ή παξάιεηςή ηνπ αιιά ζε ηπραίν γεγνλφο. Τα παξαπάλσ κέηξα 

νθείιεη λα παίξλεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ θαη νη δαπάλεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ.  

12. Αλ ν αλάδνρνο, κε ππαηηηφηεηά ηνπ δελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, 

βαξχλεηαη κε πνηληθέο ξήηξεο θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη πνηληθέο ξήηξεο 

επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ θαη 

θνηλνπνηνχληαη ζηνλ αλάδνρν.  

13. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή κε έγθαηξε εθηέιεζε κέξνπο απηψλ.  



14. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εξγνδφηε γηα 

πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ.  

15. Όια ηα έγγξαθα πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε, ζα είλαη πάληνηε ζηε 

δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζσπψλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 

θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζην Νφκν θαη 

ζηε ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο 

ζχκβαζεο.  

16. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί εκεξνιφγην εξγαζηψλ ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο (θαηάζηαζε 

εθηειεζκέλσλ εξγαζηψλ, φπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία 

εκβαδνκεηξήζεσλ ησλ θαζαξηζκέλσλ ρψξσλ), ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ήηνη : νλνκαηεπψλπκν θαη εηδηθφηεηα , έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαη ην νπνίν λα 

ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνπο επφπηεο θαζαξηφηεηαο (ππαιιήινπο ηνπ Τκήκαηνο 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Σπληήξεζεο Πξαζίλνπ) θαη ηνλ αξκφδην 

Αληηδήκαξρν Καζαξηφηεηαο θαη Σπληήξεζεο Πξαζίλνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 

θαηαγξαθέο ηνπ εκεξνινγίνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. 

17. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

18. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη αζηηθήο επζχλεο 

πξνο ηξίηνπο γηα βιάβε ζε πξφζσπν ή πιηθά πνπ κπνξεί λα επέιζεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ εξγαζηψλ. 

19. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ιήςε κέηξσλ νδηθήο ζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

20. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγαζηψλ θαη ζε φιεο γεληθά 

ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο εθηεινχληαη νη εξγαζίεο λα πξνβαίλεη ζηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ απαηηνχκελσλ, ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ αζθαιείαο, επηκεινχκελνο θαη ηεο 

ζπληήξεζεο ηνχησλ. Σηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα 

ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απηφκαηα ζπηλζηξίδνληα ζήκαηα (FLASHLIGHTS).  

21. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα νθεηιφκελν ζηε κε 

ιήςε ησλ απαξαηηήησλ κέηξσλ αζθαιείαο.  

22. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο φια ηα 

ζηνηρεία, πνπ απαηηνχλ νη λφκνη, λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

θαζψο επίζεο λα παίξλεη, ζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ηα κέηξα αζθαιείαο 

γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία. 



 

Άξζξν 9: Δπίιπζε δηαθνξώλ 

Οη δηαθνξέο πνπ πηζαλφλ λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, 

επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16. 

 

Ληηόρσξν, 24-2-2022 
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Σίηινο κειέηεο: “Δξγαζίεο θνπήο 

ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ 

πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ” 

 

 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ κε ηίηιν “Δξγαζίεο θνπήο  

ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ Οιχκπνπ”, γηα ιφγνπο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, απνθπγήο ππξθαγηάο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, νδηθήο 

νξαηφηεηαο, αηζζεηηθήο θαη πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

Με αθνξκή ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππεξεζηψλ καο ελφςεη ηεο θαινθαηξηλήο 

πεξηφδνπ αιιά θαη ηηο εμειίμεηο ηεο παλδεκίαο πνπ πεξηνξίδνπλ δξαζηηθά ηα κέζα 

δηαηήξεζεο ηεο εηθφλαο ηνπ Γήκνπ ζε επίπεδν εθάκηιιν ηεο θαιήο ηνπξηζηηθήο ηνπ 



θήκεο, θξίλεηαη αλαγθαία αιιά θαη ελδεηθηηθφηεξε ιχζε ε ζχλαςε δεκφζηαο 

ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ εξγαζηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ν Γήκνο καο απνηειείηαη απφ 12 θνηλφηεηεο εθ ησλ νπνίσλ ζηηο 

έμη (6) θχξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ν ηνπξηζκφο. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηεο Δι. Σηαη. νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζηηο Κνηλφηεηεο Ν. Πφξσλ, Πιαηακψλα, 

Παληειεήκνλα, Σθνηίλαο, Λεπηνθαξπάο (Γ.Δ. Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ) θαη Ληηνρψξνπ 

(Γ.Δ. Ληηνρψξνπ) απμάλνληαη θαηαθφξπθα απφ ηηο ενξηέο ηνπ Πάζρα θαη δηαξθνχλ 

έσο ηα ηέιε ηνπ κελφο Σεπηεκβξίνπ. 

Παξάιιεια, ηνλίδεηαη φηη ε κε ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ έρεη 

επηπηψζεηο ηφζν ζηελ θαιή ηνπξηζηηθή θήκε ησλ πεξηνρψλ καο, φζν θαη ζηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζία, δεδνκέλνπ φηη ηα μεξά ρφξηα, θιαδηά, δέλδξα, θνξκνί θ.ι.π. 

απνηεινχλ πεγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο θαη εζηίαο ξχπαλζεο. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θαη αληηιακβαλφκελνη ηελ αλαγθαηφηεηα κεηξηαζκνχ 

ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθάιεζε ήδε ε παλδεκία ηνπ θνξνλντνχ, ε δηνίθεζε 

απεπζχλζεθε αξκνδίσο ζην Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ, δηεξεπλψληαο ηελ 

επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ θαζαξηζκνχ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη πιαηεηψλ. Τν δηαζέζηκν πξνζσπηθφ 

ηνπ Τκήκαηνο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Σπληήξεζεο Πξαζίλνπ 

Κιάδνπ/Δηδηθφηεηαο ΥΔ θαη ΓΔ Δξγαηψλ Κήπσλ αληίζηνηρα, αλέξρεηαη ζε ηέζζεξεηο 

(4) ζπλνιηθά ππαιιήινπο, νη νπνίνη είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επηκέιεηα θαη ηελ 

ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ ζην ζχλνιν ησλ δψδεθα Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά πξαθηηθά αδχλαηε ηελ νινθιεξσκέλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο πξαζίλνπ. 

Σπλεπψο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί αλάζεζεο ζε 

εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε κέζσ ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

αξ. 117 ηνπ Ν. 4674/2020 φπνπ «1. Η νηθνλνκηθή επηηξνπή, κπνξεί θαηά ηελ θξίζε 

ηεο, λα απνθαζίδεη γηα ηε ζύλαςε θαη αλάζεζε δεκόζηαο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α` 147) γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηώλ 

ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, 

θαζαξηόηεηαο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη δεκνηηθώλ θηηξίσλ, θαζώο θαη ζπληήξεζεο 

ρώξσλ πξαζίλνπ θαη ειεθηξνθσηηζκνύ, εθόζνλ νη ζρεηηθέο πηζηώζεηο είλαη 

εγγεγξακκέλεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό. Με ηελ σο άλσ απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο θαζνξίδνληαη ηδίσο ην αληηθείκελν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, ε 

δηάξθεηα θαη ε πεξηνρή, εληόο ηεο νπνίαο απηέο παξέρνληαη». 

Οη ελ ιφγσ εξγαζίεο (φπνπ απηέο απαηηνχληαη) ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο 

ησλ δεκνηηθψλ νηθνπέδσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ: 



1. ζηηο Κνηλφηεηεο Ν. Πφξσλ, Πιαηακψλα, Παληειεήκνλα, Σθνηίλαο, Λεπηνθαξπάο 

(Γ.Δ. Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ),  

2. ζηηο Κνηλφηεηεο Γίνπ, Βξνληνχο, Καξίηζαο, Ν, Δθέζνπ, Αγ. Σππξίδσλα, 

Κνληαξηψηηζζαο (Γ.Δ. Γίνπ),  

3. ζηελ Κνηλφηεηα Ληηνρψξνπ (Γ.Δ. Ληηνρψξνπ), 

θαη γεληθά ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ (απνςίισζε) θνπή θαη ζπιινγή ηεο απηνθπνχο 

θπηηθήο βιάζηεζεο (ήηνη αγξηφρνξηα, θαιάκηα, βάηα, θαλαπίηζεο, θνπηζνππηέο, 

πνιπεηή πνψδε θπηά, πηθξνδάθλεο, ζπάξηα, ιπγαξηέο, αξκπξίθηα θ.ι.π.), ηελ 

εθξίδσζε μεξψλ-λεθξψλ ζακλνεηδψλ θαη δέληξσλ, ηελ απνκάθξπλζε (απφ ηελ ππφ 

θαζαξηζκφ πεξηνρή) θάζε είδνπο ινηπψλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη ηελ ηειηθή 

εμνκάιπλζε (νκαιή δηακφξθσζε) ηνπ εδάθνπο. 

Ζ εξγαζίεο εηδηθόηεξα ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

θήπσλ θαη πάξθσλ [(απφβιεηα κε θσδηθφ ΔΚΑ 20 02 01: βηναπνηθνδνκήζηκα 

απφβιεηα)], ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ θνπή ηνπο, ηνλ ηεκαρηζκφ θαη 

ζξπκκαηνπνίεζή ηνπο κε θιαδνηεκαρηζηή (φπνπ ζρεηηθά απαηηείηαη π.ρ. θιαδηά θαη 

θνξκνί μεξψλ ζακλνεηδψλ), ηε ζπιινγή ηνπο ζε θαηάιιεινπο πεξηέθηεο (ζαθνχιεο), 

ηε θφξησζε, ηελ κεηαθνξά θαη εθθφξησζή ηνπο (κε θαηάιιειν φρεκα) πξνο ηνλ 

θαζνξηζκέλν δεκνηηθφ ρψξν ελαπφζεζεο, θαζψο θαη ηνλ ηειηθφ θαζαξηζκφ ησλ 

ρψξσλ απφ ηα ηπρφλ ππνιείκκαηα εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ. 

Σα ζπιιεγέληα απόβιεηα: 

- είηε ζα νδεγνύληαη γηα εξγαζίεο αλάθηεζεο (θπξίσο R3, R10), όπσο 

νξγαληθή εδαθνθάιπςε πεξηαζηηθώλ ππαίζξησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ, 

θήπσλ θ.ν.θ.,  

- είηε ζα ζπιιέγνληαη απεπζείαο ζην δίθηπν ηνπ θαθέ θάδνπ (πνπ αλακέλεηαη 

λα αλαπηπρζεί εληόο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο) γηα πεξαηηέξσ δηαρείξηζε 

(ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία). 

Δπίζεο ζα δηαηίζεληαη θαη ζε ελδηαθεξόκελνπο δεκόηεο πνπ επηζπκνύλ 

λα θάλνπλ ηδία ρξήζε ηεο ζξπκκαηηζκέλεο νξγαληθήο ύιεο (π.ρ. ζε γιάζηξεο, 

δαξηηληέξεο, θήπνπο, θ.ν.θ.). 

Μνλάδα κέηξεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη ην έλα (1,00) ζηξέκκα δεκνηηθψλ 

νηθνπέδσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

Αθνινπζεί ελδεηθηηθφο πίλαθαο κε ηνπο ρψξνπο θαη ηελ θαηά πξνζέγγηζε 

ππνινγηζζείζα έθηαζε, φπνπ ζα εθηειεζηεί ε εξγαζία: 

 

 Γεκνηηθή 

Δλόηεηα 

Υώξνο επέκβαζεο 

(θαζαξηζκνύ/απνςίισζεο) 

Έθηαζε 

(ζηξέκκαηα) 



1 
Γ.Δ. Αλαηνιηθνχ 

Οιχκπνπ 

Πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, λεζίδεο 

θ.ι.π. θαη ρψξνη παξαπιεχξσο ησλ δεκνηηθψλ 

ή θνηλνηηθψλ νδψλ ησλ νηθηζκψλ Ν. Πφξσλ, 

Πιαηακψλα, Παληειεήκνλα, Σθνηίλαο, 

Λεπηνθαξπάο. 

604 

2 Γ.Δ. Γίνπ 

Πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, λεζίδεο 

θ.ι.π. θαη ρψξνη παξαπιεχξσο ησλ δεκνηηθψλ 

ή θνηλνηηθψλ νδψλ ησλ νηθηζκψλ Γίνπ, 

Βξνληνχο, Καξίηζαο, Ν, Δθέζνπ, Αγ. 

Σππξίδσλα, Κνληαξηψηηζζαο. 

504 

3 Γ.Δ. Ληηνρψξνπ 

Πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, λεζίδεο 

θ.ι.π. θαη ρψξνη παξαπιεχξσο ησλ δεκνηηθψλ 

ή θνηλνηηθψλ νδψλ ηεο Κνηλφηεηαο Ληηνρψξνπ. 

504 

ΤΝΟΛΟ ΔΚΣΑΗ ΔΠΔΜΒΑΗ (ΑΠΟΦΙΛΧΗ) 1612 

 

 

 

Γεδνκέλνπ όηη (εληόο ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο), ελδέρεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο λα απαηηεζνύλ πιένλ ηνπ ελόο 

θαζαξηζκνύ/απνςίισζεο, ζεκεηώλεηαη όηη, νη αλσηέξσ ελδεηθηηθά 

ππνινγηζκέλεο εθηάζεηο (αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα), αθνξνύλ ζην ζύλνιν ησλ 

ζηξεκκάησλ πνπ (αζξνηζηηθά) ζα θαζαξηζηνύλ/απνςηισζνύλ, θαη όρη 

απνθιεηζηηθά ζε γεσγξαθηθή θάιπςε (εθηάζεσλ). 

 

 

Οη παξαπάλσ αλαιπηηθά πεξηγξαθείζεο εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ κέρξη 31-

10-2022 απφ ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηα θάησζη:  

 

 

 Δπαξθή εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο, κε ην είδνο θαη θαη΄ειάρηζηνλ ηε πνζφηεηα ησλ κεραλεκάησλ πνπ 

δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

ΔΙΓΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

Μεράλεκα έξγνπ ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 100 HP (ζα θέξεη ιεπίδα  

ρνξηνθνπηηθνχ θαη θιαδεπηηθνχ ειάρηζηνπ πιάηνπο 1 m  ην 

νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ άδεηα θπθινθνξίαο – ρξήζεο 

1 



ηνπ κεραλήκαηνο)  

Βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθφ κεράλεκα πεδνχ ρεηξηζηή  2 

Θακλνθνπηηθφ κεράλεκα 2 

Αιπζνπξίνλν 2 

Χαιίδη ζάκλσλ 2 

Φπζεηήξαο 2 

 

Σνλίδεηαη όηη ν αλάδνρνο πξέπεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα θαηαζέζεη 

(επί πνηλή απνθιεηζκνύ ) ηα θάησζη :    

1. Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, αζθαιηζηηθνύ νξίνπ θαη’ ειάρηζηνλ 100.000 

επξώ εηεζίσο (ηεο παξ. 1, άξζ. 85, λ. 4685/2020). 

2. Παξαζηαηηθά πνπ ζα πηζηνπνηνύλ ηελ εγγξαθή θαη θαηαρώξηζή ηνπο ζην 

Ηιεθηξνληθό Μεηξών Απνβιήησλ (Η.Μ.Α.), ελώ παξάιιεια ζα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο θσδηθνύο απνβιήησλ (Δ.Κ.Α.) πνπ δύλαληαη λα 

δηαρεηξίδνληαη.  

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε αηηήκαηα ηνπ 

Γήκνπ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αλέιαβε θαη λα εθηειεί απαξέγθιηηα ην 

πξφγξακκα ηεο ππεξεζίαο. Οη ελ ιφγσ εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηφπηλ 

ζπλεξγαζίαο/ζπλελλφεζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν Καζαξηφηεηαο 

θαη Σπληήξεζεο Πξαζίλνπ θαζψο θαη ην αξκφδην Τκήκα Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο θαη Σπληήξεζεο Πξαζίλνπ, ελψ επηπξνζζέησο ζα επνπηεύνληαη απφ 

ππαιιήινπο ηνπ Τκήκαηνο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Σπληήξεζεο Πξαζίλνπ, 

νη νπνίνη επηθνξηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα ησλ επνπηψλ θαζαξηφηεηαο.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα ηεξείηαη ππνρξεσηηθά από ηνλ 

αλάδνρν εκεξνιόγην εξγαζηώλ ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη, 

- ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο (θαηάζηαζε 

εθηειεζκέλσλ εξγαζηώλ, όπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία 

εκβαδνκεηξήζεσλ ησλ θαζαξηζκέλσλ ρώξσλ),  

- ε θαζεκεξηλή απαζρόιεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζε αξηζκό θαη εηδηθόηεηα,  

- έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζύκβαζεο,  

θαη ην νπνίν λα ζπλππνγξάθεηαη από ηνπο επόπηεο θαζαξηόηεηαο 

(ππαιιήινπο ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη πληήξεζεο 

Πξαζίλνπ) θαη ηνλ αξκόδην Αληηδήκαξρν Καζαξηόηεηαο θαη πληήξεζεο 

Πξαζίλνπ. 



Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαηαγξαθέο ηνπ εκεξνινγίνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. 

Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 ηνπ λ. 3463/2006 “Κύξσζε ηνπ θώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ”, φπσο ηζρχεη, 

 ηνπ λ. 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο”, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη 

 ηνπ λ. 4412/2016 “Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)”, φπσο ηζρχεη. 

                                                    

                                                     Ληηόρσξν, 24-2-2022 

 

Ο Αλαπι. Πξντζηάκελνο 
ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο 
θαη πληήξεζεο Πξαζίλνπ 

 
 
 

Κσλζηαληίλνο ηξνγγύιεο 
ΠΔ Πεξηβαιινληνιόγσλ (ΠΔ Υεκηθώλ) 

Ο Γηεπζπληήο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο 
 
 

θ.α.α. 
Ηξαθιήο Υαηδεκήηξνο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 

 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΙΔΡΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Αξηζκόο Μειέηεο: 8/2022 

 

Σίηινο κειέηεο: “Δξγαζίεο θνπήο 

ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ 

πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ” 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΔΚΣΑΗ    

(ζηξέκκαηα) 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ

 (€/ζηξκ) 

ΓΑΠΑΝΗ (€) 



1 

Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη 

ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ ΓΔ 

Αλ. Οιχκπνπ [ζε πιαηείεο, πάξθα, 

παηδηθέο ραξέο, λεζίδεο θ.ι.π. θαη 

ρψξνπο παξαπιεχξσο ησλ 

δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ νδψλ ησλ 

νηθηζκψλ Ν. Πφξσλ, Πιαηακψλα, 

Παληειεήκνλα, Σθνηίλαο, 

Λεπηνθαξπάο]. 

ζηξέκκα 604 40 24.160,00 

2 

Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη 

ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ ΓΔ 

Γίνπ [ζε πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο 

ραξέο, λεζίδεο θ.ι.π. θαη ρψξνπο 

παξαπιεχξσο ησλ δεκνηηθψλ ή 

θνηλνηηθψλ νδψλ ησλ νηθηζκψλ Γίνπ, 

Βξνληνχο, Καξίηζαο, Ν, Δθέζνπ, 

Αγ. Σππξίδσλα, Κνληαξηψηηζζαο]. 

ζηξέκκα 504 40 20.160,00 

3 

Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη 

ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ ΓΔ 

Ληηνρψξνπ [ζε πιαηείεο, πάξθα, 

παηδηθέο ραξέο, λεζίδεο θ.ι.π. θαη 

ρψξνπο παξαπιεχξσο ησλ 

δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ νδψλ ηεο 

Κνηλφηεηαο Ληηνρψξνπ]. 

ζηξέκκα 504 40 20.160,00 

ΤΝΟΛΟ 64.480,00 € 

 ΦΠΑ 24% 15.475,20 € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 79.955,20 € 

Ζ δαπάλε ηεο εξγαζίαο είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022 ζηνπο θάησζη θσδηθνχο κε ηηο αληίζηνηρεο ππάξρνπζεο 

πηζηψζεηο: 

Κ.Α.: 35.6262.0003: “Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ ΓΔ 

Αλ. Οιχκπνπ” [Πίζησζε Κ.Α: 30.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)]. 

Κ.Α.: 35.6262.0021: “Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ ΓΔ 

Γίνπ”, [Πίζησζε Κ.Α: 25.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)]. 

Κ.Α.: 35.6262.0020: “Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ ΓΔ 

Ληηνρψξνπ” [Πίζησζε Κ.Α: 25.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)]. 



 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΧΝ 

Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζηηο εξγαζίεο, φπσο απηέο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή εξγαζηψλ ηεο κειέηεο θαη 

πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο θαη θξαηήζεηο γηα ηελ πιήξε εθηέιεζή ηνπο, ην 

πνζνζηφ γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα, εξγαιεία, εγθαηαζηάζεηο θιπ, γηα πάζεο 

θχζεσο βάξε ή ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαη γηα φθεινο απηνχ, σο θαη ηηο 

επηβαξχλζεηο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηηο αξγίεο, Σαββαηνθχξηαθα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κηζζψκαηνο, ησλ θαπζίκσλ, ησλ ιηπαληηθψλ θαη ηνπ 

ρεηξηζηή θάζε κεραλήκαηνο. 

Δηδηθφηεξα ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη:  

1. Ζ αμία ησλ εκεξνκηζζίσλ ησλ εξγαηψλ,  ρεηξηζηψλ θιπ, κε πνζνζηφ 

πξνζαχμεζεο γηα αζθάιηζε ηνπ Η.Κ.Α. , επηθνπξηθή αζθάιηζε, δψξα ενξηψλ 

θ.ι.π.  

2. Τν θφζηνο ηεο θζνξάο ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ κεραλεκάησλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εξγαζίεο.  

3. Κάζε δαπάλε γηα νινθιεξσκέλε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, φπσο 

απηέο ζρεηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε.  

4. Κάζε δαπάλε ζρεηηθή κε ην ελνίθην, ηελ θζνξά ή ηελ απφζβεζε ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ κεραλήκαηνο ή εξγαιείσλ, ηελ επηζθεπή, ηελ ιεηηνπξγία θαη 

ηελ κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηηο δαπάλεο γηα ελνίθηα 

θ.ι.π. πνπ νθείινληαη ζηηο αξγίεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.  

5. Κάζε επηπξφζζεηε δαπάλε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

6. Κάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζήκαλζε ζρεηηθά κε ηελ ξχζκηζε ηεο 

θπθινθνξίαο, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Κ.Ο.Κ.  

7. Κάζε δαζκφ, θφξν θαη ππέξ ηξίηνπ θξάηεζε . 

Σηηο ηηκέο απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη ε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ 

απνςίισζεο ζε ζαθνχιεο θαη ζπγθέληξσζε ηνπο ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν 

Γήκνο.  

 

 

Β. ΣΙΜΔ 

Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-

Οιχκπνπ, ήηνη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ δεκνηηθψλ νηθνπέδσλ θαη θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ: 



1. ΓΔ Αλ. Οιχκπνπ (ζηηο Κνηλφηεηεο Ν. Πφξσλ, Πιαηακψλα, Παληειεήκνλα, 

Σθνηίλαο, Λεπηνθαξπάο), 

2. ΓΔ Γίνπ (ζηηο Κνηλφηεηεο Γίνπ, Βξνληνχο, Καξίηζαο, Ν, Δθέζνπ, Αγ. Σππξίδσλα, 

Κνληαξηψηηζζαο), 

3. ΓΔ Ληηνρψξνπ (ζηελ Κνηλφηεηα Ληηνρψξνπ) 

Γηα έλα (1,00) ζηξέκκα εξγαζίαο θαζαξηζκνχ δεκνηηθψλ νηθνπέδσλ θαη 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (ζηηο αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο Κνηλφηεηεο), αλεμάξηεηα απφ 

ηελ ψξα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ, κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο δαπάλεο θαηά ηα ινηπά σο 

ηερληθή πεξηγξαθή. 

 

Σηκή αλά ζηξέκκα 

(Οινγξάθσο): πελήληα επξώ 

(Αξηζκεηηθώο): € 40,00 

 

Σεκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο ζπλαθζείζαο (κε αλάδνρν) ζχκβαζεο, ν 

Γήκνο Γίνπ-Οιχκπνπ δελ ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαληιήζεη ην ζχλνιν ηεο 

αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο πνζφηεηαο  (ζπκβαηηθή πνζφηεηα), ελψ ζε ελδερόκελν 

ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ (ήηνη ηεο 31-10-2022) ρσξίο ηελ εμάληιεζε ηεο 

αλσηέξσ πνζφηεηαο, ε ζχκβαζε ζα ιπζεί απηνδίθαηα θαη ε αλάδνρνο εηαηξεία δελ ζα 

έρεη δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ Γήκν ηπρφλ νηθνλνκηθέο αμηψζεηο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, αλ ν αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο δελ εθπιεξψλεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο (φπσο απηέο απνξξένπλ θαη απφ ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο κειέηεο), ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 

ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηελ 

ζπλαθζείζα ζχκβαζε, ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Η πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ ζα αλαθέξεηαη ζην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ 

θαη όρη γηα κέξνο απηώλ. Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη 

πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ. Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε 

νπνία ζα δίδεηαη κφλν γηα κέξνο απηψλ.  

Γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη ζα 

πξέπεη λα ιάβνπλ ππ' φςε φηη ν αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κέξηκλα 

αλαιακβάλεη ην θφζηνο θαη ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ:  

i. Τελ δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ – 

κεραλεκάησλ. 

ii. Τελ ακνηβή ηνπ άκεζα απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ (κηζζνδνζία θαη 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) θαη ινηπά ζπλαθή έμνδα κε ηελ απαζρφιεζε ηνπ.  

iii. Τα άκεζα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη θίλεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 



iv. Τελ απνθνκηδή θαη ηε δηαρείξηζε απηψλ (φπσο ζρεηηθά αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο). 

 

 

Ληηόρσξν, 24-2-2022 

 

 

Ο Αλαπι. Πξντζηάκελνο 
ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο 
θαη πληήξεζεο Πξαζίλνπ 

 
 
 

Κσλζηαληίλνο ηξνγγύιεο 
ΠΔ Πεξηβαιινληνιόγσλ (ΠΔ Υεκηθώλ) 

Ο Γηεπζπληήο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο 
 
 

θ.α.α. 
Ηξαθιήο Υαηδεκήηξνο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 

 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΙΔΡΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

Αξηζκόο Μειέηεο: 8/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Σίηινο κειέηεο: “Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ 

θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ 

Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ” 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΑ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΔΚΣΑΗ    

(ζηξέκκαηα) 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€/ζηξκ) 

ΓΑΠΑΝΗ (€) 



1 

Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη 

ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ 

ΓΔ Αλ. Οιχκπνπ [ζε πιαηείεο, 

πάξθα, παηδηθέο ραξέο, 

λεζίδεο θ.ι.π. θαη ρψξνπο 

παξαπιεχξσο ησλ δεκνηηθψλ 

ή θνηλνηηθψλ νδψλ ησλ 

νηθηζκψλ Ν. Πφξσλ, 

Πιαηακψλα, Παληειεήκνλα, 

Σθνηίλαο, Λεπηνθαξπάο]. 

ζηξέκκα 604   

2 

Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη 

ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ 

ΓΔ Γίνπ [ζε πιαηείεο, πάξθα, 

παηδηθέο ραξέο, λεζίδεο θ.ι.π. 

θαη ρψξνπο παξαπιεχξσο ησλ 

δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ νδψλ 

ησλ νηθηζκψλ Γίνπ, Βξνληνχο, 

Καξίηζαο, Ν, Δθέζνπ, Αγ. 

Σππξίδσλα, Κνληαξηψηηζζαο]. 

ζηξέκκα 504   

3 

Δξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη 

ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ 

ΓΔ Ληηνρψξνπ [ζε πιαηείεο, 

πάξθα, παηδηθέο ραξέο, 

λεζίδεο θ.ι.π. θαη ρψξνπο 

παξαπιεχξσο ησλ δεκνηηθψλ 

ή θνηλνηηθψλ νδψλ ηεο 

Κνηλφηεηαο Ληηνρψξνπ]. 

ζηξέκκα 504   

ΤΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ 24%  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ  

 

 

 

 

          Λιτόχωρο       /     /2022 

Ο προσυέρων 

(Υπογραυή – Συραγίδα ) 
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