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ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά εξγαζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ 

πξαζίλνπ ηεο Κνηλφηεηαο Καξπελεζίνπ φπσο πάξθα, πιαηείεο, θφκβνη θ.ιπ. 

 

Κνηλόρξεζηνη ρώξνη πνπ είλαη θαιπκκέλνη κε ριννηάπεηα: 

Α/Α Κνηλόρξεζηνη ρώξνη κε ριννηάπεηα 
Δκβαδό 

(ζηξεκ.) 

Μεράλεκα 

θνπξέκαηνο 

ριννηάπεηα 

1 Υψξνο πξαζίλνπ ζην «Κεθαιφβξπζν» πνπ είλαη 

θαιπκκέλνο κε ριννηάπεηα 
6,62 

κηθξφο ειθπζηήξαο 

κε ριννθνπηηθή 

εμάξηεζε 

2 Αλαηνιηθή είζνδνο ηεο πφιεο (λφηην ηκήκα) 2,16 

3 Πάξθν Απνδήκσλ Δπξπηάλσλ 5,2 

ύλνιν εκβαδνύ:  13,98 

4 Κφκβνο ζηελ ζέζε «Ρίδσκα» 0,1 

βελδηλνθίλεηε 

ριννθνπηηθή 

κεραλή 

5 Πάξθν Καθαληάξε 0,29 

6 Πάξθν ζηελ πιαηεία Μάξθνπ Μπφηζαξε 0,16 

7 Πάξθν Καηζαληψλε 0,8 

8 Πάξθν Μπαθνγηάλλε 0,4 

9 Απιή ΚΓΑΠ ΑΜΔΑ 0,1 

10 Πάξθν πιεζίνλ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 0,9 

11 
ηηο δελδξνζηνηρίεο ησλ νδψλ: Εελνπνχινπ, Δζληθήο 

Αληηζηάζεσο, Αζαλ. Καξπελεζηψηε ζηνπο ρψξνπο πνπ 

ππάξρνπλ θπβφιηζνη κεηαμχ ησλ δέλδξσλ 

1,0 

12 Απιή Παηδηθνχ ηαζκνχ θάησ απφ ην Γεκαξρείν 0,13 

ύλνιν εκβαδνύ:  3,88 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΚΣΑΗ 17,86 

 



2 

 

ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο ζα γίλνπλ νη παξαθάησ θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο:  

Κνύξεκα ριννηάπεηα κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαηά 

πεξίπησζε, ζπλνιηθά δεθαηέζζεξηο (14) επαλαιήςεηο αλά έηνο πνπ ελδεηθηηθά 

θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ΜΖΝΑ Η Φ Μ Α Μ Η Η Α  Ο Ν Γ ΤΝΟΛΟ 

ΚΟΤΡΔΜΑ    1 2 3 2 2 2 1 1  14 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ θνπξεκάησλ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ επνρή θαη ηελ ηαρχηεηα πνπ 

αλαπηχζζεηαη ν ριννηάπεηαο ηνπ θάζε ρψξνπ θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζα ππεξεζίαο. 

Σν θνχξεκα ζα γίλεηαη φηαλ ε ριφε απνθηά χςνο 8-10 εθ. ζε ζηεγλφ ριννηάπεηα ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε ζπιινγή ηνπ θνκκέλνπ ρφξηνπ θαη λα κελ κέλεη ζην έδαθνο. Σν χςνο 

θνπξέκαηνο ζα θπκαίλεηαη απφ 3-5εθ. 

Δπίζεο ην θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ζα πεξηιακβάλεη θαη ην θνχξεκα κε ρνξηνθνθνπηηθφ 

κεράλεκα (κε κεζηλέδα) γχξσ απφ ηνπο ζάκλνπο ηηο άθξεο ηνπ ριννηάπεηα θαη γεληθά θάζε 

πεξηνρήο πνπ δελ κπνξεί λα πιεζηάζεη ην ριννθνπηηθφ κεράλεκα. 

Σα ππνιείκκαηα ηνπ ριννηάπεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θνχξεκα ζα απνκαθξχλνληαη κε 

επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Δπίζεο ηηο φπνηεο δεκηέο πξνθιεζνχλ ζην αξδεπηηθφ δίθηπν ή ζην 

θπηηθφ πιηθφ απφ ηηο εξγαζίεο θνπήο ηνπ ριννηάπεηα ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηηο 

απνθαηαζηήζεη ρσξίο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο. 

Αεξηζκόο ριννηάπεηα ηέινο άλνημεο - αξρέο θαινθαηξηνχ, κία (1) εθαξκνγή αλά έηνο. 

Αξαίσκα ριννηάπεηα ηέινο άλνημεο - αξρέο θαινθαηξηνχ, κία (1) εθαξκνγή αλά έηνο. 

Βνηάληζκα ριννηάπεηα: Σν βνηάληζκα ζα γίλεη ρεηξσλαθηηθά, έσο ηέζζεξηο (4) 

επαλαιήςεηο ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε ζπνξά (επηζπνξά) φπνπ απηφο έρεη θζαξεί θαη έρεη  

απνθαιπθζεί ην εδαθηθφ ππφζηξσκα, κία (1) θνξά άλνημε ή θζηλφπσξν, ζε έθηαζε έσο 

έλα (1) ζηξέκκα. 

 

Κνηλόρξεζηνη ρώξνη πνπ είλαη  θαιπκκέλνη κε ζάκλνπο – δέλδξα – θαιισπηζηηθά θπηά 

Α/Α Υώξνη πξαζίλνπ κε ζάκλνπο – δέλδξα –θαιισπηζηηθά θπηά 

1 ηνλ θφκβν θαη πάλσ απφ ην ηνηρίν ζηε ζέζε «Ρίδσκα» 

2 
ηηο δελδξνζηνηρίεο  επί ησλ νδψλ Εελνπνχινπ, Αζ. Καξπελεζηψηε θαη Δζληθήο 

Αληηζηάζεσο 

3 ηα παξηέξηα ζην παιηφ ΚΣΔΛ θαη ζην παξθηλγθ πάλσ απφ ηελ πηάηζα ησλ ηαμί 

4 
ην παξηέξη ζηηο ζθάιεο ζηελ νδφ Κνηζηκπνχ θαη  

ζηηο ηξηαληαθπιιηέο απέλαληη απφ ην παιηφ Γεκαξρείν 

5 ην παξθηλγθ ζηελ παιηά Λατθή αγνξά 

6 ην παξθάθη (Γαιαλνχ) πάλσ απφ ην 2
ν
 Γεκνηηθφ ζρνιείν 

7 ην παξηέξη ηεο Γεκνηηθήο Λατθήο Αγνξάο 
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8 ηα παξηέξηα ηνπ Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ 

9 ηηο δαξληηληέξεο θαη ζηα παξηέξηα ζηε γέθπξα ζηελ ζέζε «Νεξάηδα» 

10 ην πεδνδξφκην απφ ηε Βαζηθή βηβιηνζήθε έσο ην Γπκλάζην Καξπελεζίνπ 

11 ηα παξηέξηα ζην Πάξθν Απνδήκσλ Δπξπηάλσλ θαη ζην Πάξθν Καηζαληψλε 

12 ηε λεζίδα ζηελ ζέζε θνληά ζην νππεξ Μαξθεη LIDL 

 ηε δελδξνζηνηρία ηεο νδνχ Ν. Εέξβα 

13 ηε δελδξνζηνηρία επί ηεο Υαξηιάνπ Σξηθνχπε 

14 ηε λεζίδα απέλαληη απφ ην πάξθν Καξαπηπέξε 

15 
ηηο ζέζεηο θχηεπζεο δέλδξσλ θαη ζάκλσλ ηεο Αλαηνιηθήο εηζφδνπ ηεο πφιεο 

θαη ζηα δπν ξεχκαηα 

16 ην παξθηλγθ ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ 

17 ην παξθηλγθ Αγίαο Παξαζθεπήο 

 

Οη ρψξνη απηνί θαιχπηνπλ επηθάλεηα πεξίπνπ 3 ζηξεκκάησλ θαη απαηηνχλ ηηο παξαθάησ 

εξγαζίεο: 

Βνηάληζκα κε ηα ρέξηα κε ρξήζε ηζάπαο (ζθάιηζκα) 

Ζ εξγαζία ζα γίλεηαη ψζηε λα αθαηξείηαη φιε ε ξίδα ηνπ δηδαλίνπ, ρσξίο λα απνκαθξχλεηαη 

ην ρψκα. ηηο δελδξνζηνηρίεο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα φπνπ ππάξρεη ζράξα δέλδξνπ ζα 

αθαηξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επαλαηνπνζεηείηαη.   

Σα ζθαιίζκαηα ζα γίλνπλ ην πξψην δεθαήκεξν Μαΐνπ, Ηνπλίνπ, Ηνπιίνπ θαη Απγνχζηνπ, 

δειαδή ηέζζεξηο (4) επαλαιήςεηο αλά έηνο. Ζ πεξίνδνο πνπ ζα εθηειεζηεί ε εξγαζία 

ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σα ρφξηα ζα 

απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

Άξδεπζε κε βπηίν 

Ζ άξδεπζε ζα γίλεηαη κε βπηίν ζηελ δελδξνζηνηρία επί ηεο Υαξηιάνπ Σξηθνχπε ην 

θαινθαίξη κία θνξά ην δεθαπελζήκεξν θαη ζηηο ζέζεηο φπνπ ζα θπηεπηνχλ επνρηαθά θπηά 

(πρ ζηηο δαξληηληέξεο θαη ζηα παξηέξηα ζηε γέθπξα ζηε ζέζε «Νεξάηδα» θ.ιπ.) δχν θνξέο 

ηελ εβδνκάδα. 

Ζ επηβιέπνπζα ππεξεζία κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηε ζπρλφηεηα ησλ 

πνηηζκάησλ 

Γηα ηελ πνηνηηθή απνδνρή ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη ηα θπηά λα βξίζθνληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ πνηηζκάησλ. 

Φύηεπζε θπηώλ 

Θα γίλεη θχηεπζε θπηψλ κε νκνηνκνξθία ρξσκαηηζκνχ ελδεηθηηθά ζηνπο εμήο ρψξνπο 

πξαζίλνπ θαη ζε πνζφηεηεο αλά έηνο: 

 

ηνλ θόκβν ζηελ ζέζε «Ρίδσκα». 

Α/Α Δλδεηθηηθό είδνο θπηνύ Δπνρή θύηεπζεο Σεκάρηα Καηεγνξία 

1 Καηεθέο ή άιπζν Μάηνο 200 Π2 
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2 Καιισπηζηηθφ ιάραλν (κσβ ρξψκα) Οθηψβξηνο 200 Π2 

3 Παλζέο ή θπιάθη (δηάθνξα ρξψκαηα) Μάξηηνο 200 Π1 

 

ηελ θεληξηθή πιαηεία Καξπελεζίνπ 

Α/Α Δλδεηθηηθό είδνο θπηνύ Δπνρή θύηεπζεο Σεκάρηα Καηεγνξία 

1 Βηγφληα (θφθθηλν ρξψκα) Μάηνο 100 Π2 

2 Καιισπηζηηθφ ιάραλν (κσβ ρξψκα) Οθηψβξηνο 100 Π2 

3 Παλζέο ή θπιάθη (δηάθνξα ρξψκαηα) Μάξηηνο 200 Π1 

 

ηηο δαξληηληέξεο θαη ηα παξηέξηα ζηελ γέθπξα ζέζε «Νεξάηδα» 

Α/Α Δλδεηθηηθό είδνο θπηνύ Δπνρή θύηεπζεο Σεκάρηα Καηεγνξία 

1 Βηγφληα (θφθθηλν ρξψκα) Μάηνο 100 Π2 

2 Καιισπηζηηθφ ιάραλν (κσβ ρξψκα) Οθηψβξηνο 100 Π2 

3 Παλζέο ή θπιάθη (δηάθνξα ρξψκαηα) Μάξηην 100 Π1 

 

Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ησλ θπηψλ είλαη ελδεηθηηθή θαη κπνξεί λα αιιάμεη κε ππφδεημε ηεο 

επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο κε είδε θπηψλ αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο θαη αμίαο.  

 

ε νπνηαδήπνηε ζέζε εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. 

Φχηεπζε δέλδξσλ θαηεγνξίαο Γ5 (ην είδνο ζα επηιεγεί ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

επηβιέπνπζα ππεξεζία) ηεκάρηα 20 θαη ππνζηχισζε κε παζζάινπο χςνπο πάλσ απφ 2,5κ. 

Φχηεπζε δέλδξσλ θαηεγνξίαο Γ6 (ην είδνο ζα επηιεγεί ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

επηβιέπνπζα ππεξεζία) ηεκάρηα 10 θαη ππνζηχισζε κε παζζάινπο χςνπο πάλσ απφ 2,5κ. 

Φχηεπζε ζάκλσλ θαηεγνξίαο Θ3 (ην είδνο ζα επηιεγεί ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επηβιέπνπζα 

ππεξεζία) ηεκάρηα (160). 

Φχηεπζε ζάκλσλ θαηεγνξίαο Θ4 (ην είδνο ζα επηιεγεί ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επηβιέπνπζα 

ππεξεζία) ηεκάρηα (40). 

Φχηεπζε αξσκαηηθώλ θπηώλ θαηεγνξίαο Π2 (ηεκάρηα 200). 

Όια ηα θπηά ζα πξέπεη λα είλαη πγηή θαη εχξσζηα, αληίζηνηρα ησλ θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ, απαιιαγκέλα απφ ελδείμεηο ή ζπκπηψκαηα κπθεηνινγηθψλ ή εληνκνινγηθψλ 

πξνζβνιψλ, θαζψο θαη απφ ελδείμεηο πιεκκεινχο ιίπαλζεο θαη ζξέςεο θαη λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζε θπηνδνρεία, ζε ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο γηα κεηαθχηεπζε κε πινχζηα 

βιαζηηθή αλάπηπμε θαη ξηδηθφ ζχζηεκα θαιά αλεπηπγκέλν. Σα δέλδξα λα είλαη επζπηελή, 

πγηή κε πινχζηα θφκε. 

 

Σνπνζέηεζε απσζεηηθνύ εξπεηώλ ζηνλ Α΄& Β΄ Παηδηθό ηαζκό 

Θα ηνπνζεηεζνχλ απσζεηηθά θηδηνχ κε θπζηθέο νπζίεο ζηελ πεξίκεηξν ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ 

Παηδηθνχ ηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο (πνζόηεηα 12 

θηιά αλά έηνο). 

 

 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

(ΔΣΔΠ), ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο 

ππεξεζίαο. 
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ε εβδνκαδηαία βάζε ν αλάδνρνο ηεο θάζε νκάδαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηελ 

ππεξεζία, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πινπνίεζε θαη λα παξαδίδεη θχιιν απφ ην εκεξνιφγην, πνπ 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί, φπνηε απηφ δεηεζεί. 

 

Οη εξγαζίεο ζα αξρίζνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα δηαξθέζνπλ 24 κήλεο. 

 

Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ 

εάλ απηφ δελ θξηζεί απαξαίηεην. 

 

 

 Καξπελήζη 03/05/2022 

 

 

 

Ζ πληάθηεο Διέγρζεθε  Θεσξήζεθε 

 Ο Πξντζηάκελνο Ζ  Γηεπζχληξηα 

   

  

 

 

 

Βαζηιηθή Γξακκαηίθα Μπακπαιήο Γεκήηξηνο Παπαδνπνχινπ Μαξία 
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ΓΗΜΟ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

 

Αξηζ. Μειέηεο: 43 /2022 

 

ΔΡΓΑΙΑ: πληήξεζε  ρψξσλ πξαζίλνπ 

                  ηεο πφιεο Καξπελεζίνπ (2022-2024) 

 

                 

Πξνϋπ.: 40.120,20 επξψ 

Κ.Α.: 35-6262.009 

cpv: 77310000-6   

 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ 
ΚΧΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ 
ΜΟΝ. 

ΠΟ/

ΣΑ 

ΔΠΑΝΑ-

ΛΗΦΔΙ 

ΤΝ. 

ΠΟ/ΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ζε επξώ 

ΟΜΑΓΑ Β΄ (πληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ ηεο πόιεο Καξπελεζίνπ) 

1 

Πνψδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, 

δηεηή, βνιβψδε, θιπ θπηά 

θαηεγνξίαο Π1  

1 Γ 6.1 ηεκ. 500 2 1000 0,85 850,00 

2 

Πνψδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, 

δηεηή, βνιβψδε, θιπ θπηά 

θαηεγνξίαο Π2  

2 
Γ 6.2 

(ζρεη.) 
ηεκ. 1000 2 2000 2,50 5.000,00 

3 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ5 3 Γ 1.5 ηεκ. 10 2 20 45,00 900,00 

4 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ6 4 Γ 1.6 ηεκ. 5 2 10 80,00 800,00 

5 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ3 5 Γ 2.3 ηεκ. 80 2 160 7,40 1.184,00 

6 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ4 6 Γ 2.4 ηεκ. 20 2 40 14,00 560,00 

7 

Φχηεπζε κε ην άλνηγκα ηνπ 

αληίζηνηρνπ ιάθθνπ πνσδψλ 

θπηψλ θαη βνιβψλ 

7 Δ 9.1 ηεκ. 1500 2 3000 0,40 1.200,00 

8 
Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια 

ρψκαηνο 4,5-12 lt 
8 Δ 9.5 ηεκ. 100 2 200 1,30 260,00 

9 
Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια 

ρψκαηνο φγθνπ 23-40 lt 
9 Δ 9.7 ηεκ. 15 2 30 4,00 120,00 

10 

Τπνζηχισζε δέλδξνπ κε ηελ 

αμία ηνπ παζζάινπ πάλσ απφ 

2,5 κ 

10 Δ 11.1.2 ηεκ. 15 2 30 4,00 120,00 

11 

Κνχξεκα ριννηάπεηα κε 

βελδηλνθίλεηε ριννθνπηηθή 

κεραλή 

11 Σ 4.8.1 ζηξ. 3,88 28 108,64 27,50 2.987,60 

12 

Κνχξεκα ριννηάπεηα κε  

κηθξφ ειθπζηήξα κε 

ριννθνπηηθή εμάξηεζε 

12 Σ 4.8.2 ζηξ. 13,98 28 391,44 22,50 8.807,40 
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13 Αεξηζκφο ριννηάπεηα 13 Σ 10 ζηξ. 10,00 2 20,00 15,00 300,00 

14 
Αξαίσκα ριννηάπεηα 

(θαζαξηζκφο, thatching) 
14 Σ 11 ζηξ. 10,00 2 20,00 17,50 350,00 

15 
Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ηα 

ρέξηα 
15 Σ 7.1 ζηξ. 10,00 4 40,00 25,00 1.000,00 

16 
Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε 

ζπνξά 
16 Δ 13.1  ζηξ. 1,00 2 2,00 2.000,00 4.000,00 

17 Βνηάληζκα κε ηα ρέξηα   17 Σ 6.1 ζηξ. 3,00 4 12,00 90,00 1.080,00 

18 Άξδεπζε θπηψλ κε βπηίν 18 Σ 2.1.1 ηεκ. 2000 20 40000 0,0625 2.500,00 

19 
Απσζεηηθφ θηδηψλ κε θπζηθέο 

νπζίεο ζε ζπζθεπαζία 0,6 Kgr 
19   ηεκ. 12 2 24 14,00 336,00 

   

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β: 32.355,00 

ΦΠΑ 24%: 7.765,20 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 40.120,20 

 

Οη πνζφηεηεο ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζεσξνχληαη ελδεηθηηθέο θαη ε επηβιέπνπζα ππεξεζία 

δχλαηαη λα ηηο ηξνπνπνηήζεη (απμνκεηψζεη), πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ζρεηηθέο αλάγθεο φπσο 

απηέο πξνθχπηνπλ θάζε θνξά, ρσξίο ππέξβαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Δπίζεο ν Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ 

εάλ απηφ δελ θξηζεί απαξαίηεην. 

 

 

 Καξπελήζη  03/05/2022 

 

 

 

Ζ πληάθηεο Διέγρζεθε  Θεσξήζεθε 

 Ο Πξντζηάκελνο Ζ  Γηεπζχληξηα 

   

  

 

 

 

Βαζηιηθή Γξακκαηίθα Μπακπαιήο Γεκήηξηνο Παπαδνπνχινπ Μαξία 

Π.Δ. Γεσπφλσλ 

 

Π.Δ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Π.Δ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ 

ΓΗΜΟ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

 

Αξηζ. Μειέηεο: 43 /2022 

 

ΔΡΓΑΙΑ: πληήξεζε  ρψξσλ πξαζίλνπ 

                  ηεο πφιεο Καξπελεζίνπ (2022-2024) 

 

               

Πξνϋπ.: 40.120,20 επξψ 

Κ.Α.: 35-6262.009 

cpv: 77310000-6   

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

ηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο αλαιπηηθνχ ηηκνινγίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κεηαθνξά ησλ 

πιηθψλ κέρξη ηε ζέζε ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε νπνηαδήπνηε θαηεξγαζία απηψλ.  Δπίζεο θάζε 

εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη ή φρη θαη πνπ είλαη φκσο αλαγθαία γηα ηελ ζχκθσλα κε ηε ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, θαιή εθηέιεζε θαη πιήξε 

απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο, φπσο θαη θάζε έμνδν κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 

  

 

Άξζξν 1
Ο

  Πνώδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, δηεηή, βνιβώδε, θ.ιπ. θπηά  θαηεγνξίαο Π1 (Γ 6.1) 

Πξνκήζεηα πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ θαη εηεζίσλ, δηεηψλ, βνιβσδψλ θιπ θπηψλ κε ηηο δαπάλεο 

ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ 

απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 

απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε 

θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-07-00. Σα θπηά ζα 

θπηεπηνχλ ηκεκαηηθά ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 0,85 € 

(Οινγξάθσο): Μεδέλ επξώ θαη νγδόληα πέληε ιεπηά 

 

Άξζξν 2
Ο

  Πνώδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, δηεηή, βνιβώδε, θιπ θπηά  θαηεγνξίαο Π2 (Γ6.2 

ρεη.) 

Πξνκήζεηα πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ θαη εηεζίσλ, δηεηψλ, βνιβσδψλ θιπ θπηψλ κε ηηο δαπάλεο 

ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ 

απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 

απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε 

θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-07-00. Σα θπηά ζα 

θπηεπηνχλ ηκεκαηηθά ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 2,50 € 

(Οινγξάθσο): Γύν επξώ θαη πελήληα ιεπηά  
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Άξζξν 3
Ο

  Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ5 (Γ1.5) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην 

ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 

απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. Σν είδνο ηνπ δέλδξσλ ζα 

επηιεγεί θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 45 € 

(Οινγξάθσο):  αξάληα πέληε επξώ 

 

Άξζξν 4
Ο

  Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ6 (Γ1.6) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην 

ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 

απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. Σν είδνο ηνπ δέλδξσλ ζα 

επηιεγεί θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 80 € 

(Οινγξάθσο):  Ογδόληα επξώ  

  

Άξζξν 5
Ο

  Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ3 (Γ 2.3) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην 

ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 

απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. Σν είδνο ηνπ ζάκλσλ ζα 

επηιεγεί θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 7,40 € 

(Οινγξάθσο): Δπηά επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά 

 

Άξζξν 6
Ο

  Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ4 (Γ 2.4) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην 

ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 

απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. Σν είδνο ηνπ ζάκλσλ ζα 

επηιεγεί θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 14 € 

(Οινγξάθσο): Γεθαηέζζεξα επξώ  

 

Άξζξν 7
Ο

  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο ην άλνηγκα αληίζηνηρνπ ιάθθνπ πνσδώλ 

θπηώλ θαη βνιβώλ (Δ9.1)  
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Ζ εξγαζία απηή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο ηηο απαξαίηεηεο γηα ηε δηάλνημε ησλ ιάθθσλ θαη 

ηε θχηεπζε ησλ πνσδψλ θαη βνιβσδψλ θπηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: δειαδή ηε 

δηάλνημε ηνπ ιάθθνπ πνπ πξέπεη λα είλαη θπιηλδξηθφο, ηε θχηεπζε κε ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ 

θπηνχ κέζα ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, ην γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο, ην πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ηε ιίπαλζε θαη ηέινο ην 

ζρεκαηηζκφ ιεθάλεο άξδεπζεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ 

πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηάλνημε ησλ ιάθθσλ θαη ηε θχηεπζε, πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία 

θιπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 0,40 € 

(Οινγξάθσο): Μεδέλ επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά 

 

Άξζξν 8
Ο

  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 4,50-20,00lt (Δ9.5)  

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 4,50-20,00 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε 

ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηα ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο  

άξδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. ηελ ηηκή 

πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ 

πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία, θ.ιπ.) 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 1,30 € 

(Οινγξάθσο): Έλα επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά 

 

Άξζξν 9
Ο

  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 23-40 lt (Δ9.7)  

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 23-40 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ 

θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηα ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, 

πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο  άξδεπζεο 

θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιηζε ηεο ιεθάλεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 10-05-01-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε 

δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, 

δνρεία, θιπ) 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 4,00 € 

(Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξώ 

 

Άξζξν 10
Ο

  Τπνζηύισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ πάλσ από 2,5 κ (Δ11.1.2) 

Τπνζηχισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ επζπηελνχο, απνθινησκέλνπ, βακκέλνπ, 

πειεθεηνχ ζην θάησ άθξν, πηζζαξηζκέλνπ κέρξη χςνπο 0,50κ, απφ θαηάιιειε μπιεία. ηελ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αμία θαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ παζζάινπ, νη δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κηθξνυιηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ θαηαθφξπθε έκπεμή ηνπ ζε βάζνο 0,50 κ ζε νπνηνδήπνηε είδνο εδάθνπο θαη κε νπνηαδήπνηε 

θιίζε θαζψο θαη ε πξφζδεζή ηνπ δέλδξνπ ζ’ απηφλ κε θαηάιιειν κέζνλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 4,00 € 

(Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξώ 

 

Άξζξν 11
Ο

  Κνύξεκα ριννηάπεηα κε βελδηλνθίλεηε ριννθνπηηθή κεραλή (Σ4.8.1) 

Κνχξεκα ριννηάπεηα ζην θαηάιιειν χςνο, κε ριννθνπηηθή κεραλή ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο απνκάθξπλζεο απφ ην έξγν ζε επηηξεπφκελν ρψξν ησλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

θνχξεκα, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-03. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 27,50 € 

(Οινγξάθσο): Δίθνζη επηά επξώ θαη πελήληα ιεπηά 
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Άξζξν 12
Ο

  Κνύξεκα ριννηάπεηα κε κηθξό ειθπζηήξα κε ριννθνπηηθή εμάξηεζε (Σ4.8.2) 

Κνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ζην θαηάιιειν χςνο, κε κηθξφ ειθπζηήξα κε εμάξηεζε ριννθνπηηθήο 

κεραλήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνκάθξπλζεο απφ ην έξγν ζε επηηξεπφκελν ρψξν ησλ 

πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θνχξεκα, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

10-06-04-03. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 22,50 € 

(Οινγξάθσο): Δίθνζη δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

 

Άξζξν 13
Ο

  Αεξηζκόο ριννηάπεηα (Σ 10) 

Αεξηζκφο ησλ ξηδψλ ηνπ ριννηάπεηα κε θαηάιιειν εξγαιείν, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-08-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 15,00 € 

(Οινγξάθσο): Γέθα πέληε επξώ 

 

Άξζξν 14
Ο 

Αξαίσκα ριννηάπεηα (θαζαξηζκόο, thatching) (Σ 11) 

Αξαίσκα ηνπ ριννηάπεηα (θαζαξηζκφο ηνπ thatch) κε θαηάιιειν εξγαιείν, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-08-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 17,50 € 

(Οινγξάθσο): Γέθα επηά επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

 

Άξζξν 15
Ο

  Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ηα ρέξηα (Σ 7.1) 

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

10-06-06-00. Πεξηιακβάλεηαη ε εθξίδσζε ησλ δηδαλίσλ ηνπ ρψξνπ ηνπ ριννηάπεηα θαη ε 

απνκάθξπλζε θαη απφξξηςή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη.  

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 25,00 € 

(Οινγξάθσο): Δίθνζη πέληε επξώ  

 

Άξζξν 16
Ο

  Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε ζπνξά  (Δ 13.1)  

Σν αληηθείκελν εγθαηάζηαζεο ριννηάπεηα κε ζπνξά πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  

1. Σελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κε θξέδα ζε βάζνο 20 cm, φζεο θνξέο απαηηεζεί, γηα ηνλ 

ςηινρσκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο. 

2. Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη νκνηφκνξθε δηάζηξσζε ηεο εκπινπηηζκέλεο ηχξθεο, πεξιίηε, 

ρνχκνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έδαθνο κε ζηαπξσηφ θξεδάξηζκα ζε βάζνο 10-12 cm. 

3. Σελ ηειηθή δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο κε ξάκκαηα θαη ηζνπγθξάλεο, γηα λα δεκηνπξγεζεί ε 

θαηάιιειε ζπνξνθιίλε. 

4. Σελ πξνκήζεηα ζπφξνπ ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο, πηζηνπνηεκέλνπ, πξφζθαηεο εζνδείαο, 

ζπζθεπαζκέλνπ ζε ζάθνπο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηελ ζχλζεζε ηνπ κίγκαηνο θαη ηνλ νίθν 

παξαγσγήο θαη ηε ζπνξά κε ηελ πξνβιεπφκελε πνζφηεηα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζπφξνπ. 

5. Σελ θάιπςε ηνπ ζπφξνπ, ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή κηθηνχ ιηπάζκαηνο κε ηρλνζηνηρεία θαη ην 

θπιίλδξηζκα ηεο επηθάλεηαο. 

6. Σελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηφλν θαη εληνκνθηφλν ζθεχαζκα. 

7. Σελ ιίπαλζή ηνπ κε επηθαλεηαθφ ή πδαηνδηαιπηφ κηθηφ ιίπαζκα κε ηρλνζηνηρεία. 

8. Σελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ριννηάπεηα. 
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9. Σελ πξψηε άξδεπζε θαζψο θαη ηηο κεηέπεηηα θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ηνπ ριννηάπεηα κέζσ ηνπ 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αγξηφρνξησλ πνπ ηπρφλ ζα 

θπηξψζνπλ θαη ηελ επαλαζπνξά ριννηάπεηα ζε φζα ζεκεία ην θχηξσκα ηνπ πξνθχςεη αξαηφ ή 

αλεπαξθέο.  

10.Σν πξψην θνχξεκα θαη ην θπιίλδξηζκα φηαλ ν ριννηάπεηαο απνθηήζεη χςνο 10 cm. Οη 

εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  10-05-02-01. ηελ ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ πιηθψλ, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 2.000,00 € 

(Οινγξάθσο): Γύν ρηιηάδεο επξώ  

 

Άξζξν 17
Ο

  Βνηάληζκα κε ηα ρέξηα  (Σ 6.1) 

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. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 90,00 € 

(Οινγξάθσο): Δλελήληα επξώ  

 

Άξζξν 18
Ο

  Άξδεπζε θπηώλ κε βπηίν   

Άξδεπζε θπηνχ κε βπηίν ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-01-00. 

Πεξηιακβάλνληαη ε αμία θαη ε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ επί ηφπνπ, ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ην 

πφηηζκα κε ιάζηηρν θαηάιιειεο δηαηνκήο ζε πνζφηεηα 15 lt αλά ζάκλν θαη 30 lt ή πεξηζζφηεξν 

αλά δέλδξν. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 0,0625 € 

(Οινγξάθσο): Μεδέλ επξώ, έμη ιεπηά θαη είθνζη πέληε δέθαηα ηνπ ιεπηνύ 

 

Άξζξν 19
Ο

  Απσζεηηθό θηδηώλ 

Απσζεηηθφ θηδηψλ κε θπζηθέο νπζίεο ζε ζπζθεπαζία ησλ 0,6 Kg. 

Σηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ): 14,00 € 

(Οινγξάθσο):  Γεθαηέζζεξα επξώ  

 

 

 

 

 

Καξπελήζη  03/05/2022 

 

 

Ζ πληάθηεο Διέγρζεθε  Θεσξήζεθε 

 Ο Πξντζηάκελνο Ζ  Γηεπζχληξηα 

   

  

 

 

 

Βαζηιηθή Γξακκαηίθα Μπακπαιήο Γεκήηξηνο Παπαδνπνχινπ Μαξία 

Π.Δ. Γεσπφλσλ 

 

Π.Δ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Π.Δ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ 

ΓΗΜΟ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

 

Αξηζ. Μειέηεο: 43 /2022 

 

ΔΡΓΑΙΑ: πληήξεζε  ρψξσλ πξαζίλνπ 

                  ηεο πφιεο Καξπελεζίνπ (2022-2024) 

 

               

Πξνϋπ.: 40.120,20 επξψ 

Κ.Α.: 35-6262.009 

cpv: 77310000-6   

 

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ  Δ Χ Ν  

 

Άξζξν 1
Ο

 : Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ είλαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηεο πφιεο Καξπελεζίνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο. 

 

Άξζξν 2
Ο

 : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Γηα ηελ παξαπάλσ ππεξεζία ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ: 

 Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/7.6.2010/ηΑ΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

  Ν.4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο-Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α» Πξφγξακκα ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η (ΦΔΚ 

133/19.7.2018/ηΑ΄). 

 Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 /8.6.2006/ηΑ΄), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147/8.8.2016/ηΑ΄) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

 N.4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» (ΦΔΚ 204 /15.9.2011/ηΑ΄). 

 Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα» θη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112 /13-07-10/ηΑ΄). 

 Νφκσλ θαη Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ πνπ ελαξκφληζαλ ηελ Δζληθή Ννκνζεζία κε ην 

Κνηλνηηθφ Γίθαην. 

 

Άξζξν 3
Ο

:πκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Ζ χκβαζε 

2. Ζ Γηαθήξπμε  

3. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή 

4. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Μειέηεο 
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5. Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  

6. Σν Σηκνιφγην 

7. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

 

Άξζξν 4
Ο

: Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο-Παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο 

Ζ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα εηθνζηηέζζεξηο 

(24) κήλεο.  

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο 

πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη 

ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη 

ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ.  

Καηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη απνδεκίσζε γηα ην αλεθηέιεζην 

πνζφ ηεο ζχκβαζεο.  

 

Άξζξν 5
Ο

: Πξνϋπνινγηζκόο θαη εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ Γήκνπ 

Καξπελεζίνπ (δηάξθεηαο 24 κελψλ), εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 40.120,20 

επξψ (€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.: 35-6262.009 ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα ηα αληίζηνηρα έηε.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ιήθζεθε ππφςε «Ο Καλνληζκφο 

Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ» ηνπ Τπ. Τπνδνκψλ 

θαη Μεηαθνξψλ, αξ. απφθαζεο ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ466 (ΦΔΚ Β΄ 1746 /19.01.2017). 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16 φπσο 

ηζρχεη. 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο 

εθαηφ ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. 

Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ 

εάλ δελ πξνθχςνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο. 

 

Άξζξν 6
Ο 

: Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ:  

 Πηπρίν Γεσπφλνπ/Γαζνιφγνπ ή Σερλνιφγνπ Γεσπφλνπ /Γαζνιφγνπ 

 Σνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ (νρήκαηα, κεραλήκαηα, εξγαιεία) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ απφ ηελ κειέηε εξγαζηψλ. 

 

Άξζξν 7
Ο

 : Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο 

Ζ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο θαη ε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο θαηαζέηεη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ε νπνία νξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 1% επί ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.). Ζ 
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ηζρχο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη έλα κήλα επηπιένλ κεηά ηελ ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε. 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη εγγχεζε θαιή 

εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο ππεξεζίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ 

ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν 

ζπκβαιιφκελσλ. 

 

Άξζξν 8
Ο

: Τπνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 

Ο αλάδνρνο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο 

ησλ ιεπηνκεξεηψλ, ηδηνκνξθηψλ, ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ θαζψο θαη ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ 

εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη άκεζα ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο 

εξγαζίαο θαη επζχλεηαη γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή. Ο ρξφλνο έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, δε ζα είλαη κεγαιχηεξνο 

ησλ πέληε εκεξψλ (5) απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε εβδνκαδηαία βάζε λα ελεκεξψλεη ηελ ππεξεζία, γηα ηηο 

εξγαζίεο πνπ πινπνίεζε θαη λα παξαδίδεη θχιιν απφ ην εκεξνιφγην, πνπ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί, φπνηε απηφ δεηεζεί. ην εκεξνιφγην θαηαγξάθνληαη νη πνζφηεηεο 

ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ αλά ρψξν εξγαζίαο, ν ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο, ηα 

πιηθά, ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάζηεθε θαη πηζαλά ζεκαληηθά γεγνλφηα (πρ αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θ.ιπ.). 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο εθάζηνηε (πξνθνξηθήο ή γξαπηήο) εληνιήο απφ ηελ ππεξεζία 

ρσξίο λα δηαθφπηεη απηή κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο ή εληφο κίαο (1) εκέξαο θαηφπηλ 

ηειεθσληθήο ελεκέξσζεο απφ ηελ ππεξεζία φηαλ πξφθεηηαη γηα έθηαθηε πεξίπησζε. 

Υξφλνο παξάηαζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ δηθαηνινγείηαη κφλν φηαλ νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

ηεο πεξηνρήο δελ επηηξέπνπλ ηηο επεκβάζεηο. 

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

ηεο εξγαζίαο πνπ ζα θάλεη θαη ηθαλφ λα ρεηξηζηεί ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη. Ο αξηζκφο 

ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγνο 

πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ, ηα ρξνληθά φξηα εθηειέζεσο 

ηεο εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηνλ ηφπν εθηειέζεσο. Ζ επηβιέπνπζα ππεξεζία 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ κε 

επηπιένλ πξνζσπηθφ αλ δηαγλψζεη έιιεηςε εξγαηηθψλ ρεξηψλ θαη δηθαηνχηαη λα δηαηάμεη 

ηελ αληηθαηάζηαζε απεηζψλ, αλίθαλσλ ή κε ηίκησλ ππαιιήισλ εθ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

αλαδφρνπ. Γηα ηηο εθ δφινπ ή ακέιεηαο πξάμεηο ηνχησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

ππέρεη αθέξαηα ηελ επζχλε ν αλάδνρνο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θάζε είδνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην απαζρνινχκελν απ' 

απηφλ πξνζσπηθφ, είηε απηνί απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία  είηε απφ ηελ 

αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, είηε απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, είηε απφ άιινπο 

γεληθνχο θαλφλεο. Γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ επζχλεηαη ίδηνο. Δπίζεο 

ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνλ Γήκν θαη 

θάζε ηξίην. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη 

αζθαιείαο γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην εξγαδφκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ηνπο 
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δηεξρφκελνπο πεδνχο ή δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα θαη επζχλεηαη, 

απνθιεηφκελεο θάζε επζχλεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηα θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηεο 

ζπκβάζεσο αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ ή θαη ζε 

ηξίηνπο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. 

Πηζαλέο δεκηέο νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζνχλ απφ απξνζεμία ηνπ αλαδφρνπ είλαη 

επζχλε δηθή ηνπ θαη νθείιεη λα ηηο απνθαηαζηήζεη, είηε απηέο αθνξνχλ δεκηέο (π.ρ. 

ζπάζηκν εθηνμεπηήξσλ λεξνχ) νη νπνίεο ζα πξνθιεζνχλ απφ ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είηε δεκηέο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ ή ηδησηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο

 : Πνηληθέο ξήηξεο - Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ 

ε πεξίπησζε κε εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ ή κέξνπο απηψλ ή κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο ή θαζπζηέξεζεο εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 218 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ν αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, γηα πιεκκειή 

εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ίζεο κε ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ 

θξίλεη φηη ν αλάδνρνο εθηειεί πιεκκειψο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 10
Ο

 : Αλσηέξα βία 

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

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζήο ηνπ θαηαβιήζεθε 

ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο 

βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ 

γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο ή ε αλαζέηνπζα αξρή είλαη αλππαίηηνη, 

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

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

αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή 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 ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

 

Άξζξν 11
Ο

 :Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 

 

Άξζξν 12
Ο

: Σξόπνο πιεξσκήο 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Ο αλάδνρνο πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεη ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία, πίλαθα αλαιπηηθψλ εξγαζηψλ, ψζηε λα γίλεη ν 

έιεγρνο θαη λα  ζπληαρζεί ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

ηνπ Γήκνπ. 
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Κακία επηπιένλ ακνηβή δελ πξφθεηηαη λα αλαγλσξηζζεί. Οη ηπρφλ επηπιένλ επηβαξχλζεηο 

(γηα θζνξέο κεραλεκάησλ, θαχζηκα θ.α.) βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν θαη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί απφ ηνλ ίδην ζηελ πξνζθνξά ηνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ εμαηηίαο 

ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε 

δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. 

 

Άξζξν 13
Ο

: Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

Ο αλάδνρνο 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 θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 

 

Άξζξν 14
Ο

: Δπίιπζε δηαθνξώλ 

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

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
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