
 1 

 

Γηεύζπλζε: Καπιάλε 7 
Πιεξνθνξίεο: Μπαζνύλα Αγγειηθή 
Σει. 26513 -61332 
Email: ampasouna@ioannina.gr 
45500 ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

 

 
ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

 

 
Θέκα: Γηελέξγεηα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο/ππεξεζίαο κε ηίηιν:  

«ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΟΙΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ Γ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΖ» 
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
 

Έρνληαο ππόςε: 
1.Σηο δηαηάμεηο: 

I. Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

II. 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. 

III. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Ν. 3536/2007. 

IV. Σελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.3731/2008. 
V. Σνλ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ Α/85/11.04.2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη 

ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» θαη ηδηαίηεξα ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 
6.  

VI. Σνλ Ν. 4270/2014 Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ» 
Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

VII. Σνλ Ν. 3871 /2010 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε», φπσο ηζρχεη ζήκεξα . 
VIII. Σν N. 2362/95 πεξί «Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
IX. Σν Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/2005) πεξί «Σξνπνπνίεζεο ηνπ Ν. 3310/2005 πεξί «Μέηξσλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ». (ΦΔΚ 30/Α/14-02-2005). 

X. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Δλίζρπζε δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 

XI. Σν Π.Γ 80/2016 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
XII. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/8-8-2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 
XIII. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 Ν.4555/18 [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η] 

 
2. Σελ απφ 20.03.2020 Σερληθή Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο 

Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο έξγσλ θαη Πξαζίλνπ πνζνχ 14.497,58€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 
3. Σν κε αξηζκ. πξση. 17315/1077/ 20.03.2020 πξσηνγελέο αίηεκα ην νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιε-

θηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ κε ΑΓΑΜ 20REQ006463500 2020-03-20, ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ θαη 
Κνηκεηεξίσλ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο έξγσλ θαη Πξαζίλνπ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Γ/ΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΖΡΔΙΧΝ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΙΧΝ- ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΤΛΙΚΟΤ -ΑΠΟΘΖΚΖ 

Ισάλληλα  01-04-2020 
Α.Π. 18710/5719 

ΑΔΑ: ΩΘ9ΜΩΕΩ-Ω3Ι



 2 

4. Σν γεγνλφο φηη γηα ηελ ππφ δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί ε Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Γεκάξρνπ 
κε ΑΓΑ 6ΑΚ5ΧΔΧ-ΣΧΘ, ε νπνία έρεη εθδνζεί θαηφπηλ ηνπ ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο κε αξηζκ. πξση 5678/01-04-
2020 ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο έξγσλ 
θαη Πξαζίλνπ θαη έρεη θαηαρσξεζεί κε Α/Α 543 ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 203 Ν.4555/18 [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΔΙΘΔΝΖ Ι] 
5. Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζρεηηθή εξγαζία. 

 
ΑΠΟΦΑΙΕΟΤΜΔ 

 
Α. Δγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο εξγαζίαο/ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΟΙΝΟΥΡΖΣΧΝ 
ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ Γ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΖ» ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 14.497,58€ κε Φ.Π.Α., κε ηε 
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 
Β. Δγθξίλνπκε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ κε εκεξνκελία ζεψξεζεο 20.03.2020 Μειέηε 
ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο, πληήξεζεο έξγσλ θαη 
Πξαζίλνπ, ζην ζχλνιφ ηεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 14.497,58€ κε Φ.Π.Α.. 

Γ. Αξκφδηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ν κειεηεηήο. 
 

 
Ζ παξνχζα Απφθαζε κεηά ησλ παξαξηεκάησλ απηήο λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 
 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 
 
 

ΜΧΤΖ ΔΛΙΑΦ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 
 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ  

 
ΔΣΟ 2020 
Αξ. Μειέηεο 24 

 
 

 
 
ΜΕΛΕΤΗ 
 

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πξαζίλνπ Γ.Δ. Αλαηνιήο. 
 
 
 
 
 
 
 
Κ.Α.: 02.35.6117.018 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14.500,00 € 
 
ΤΝΟΛΙΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 14.497,58 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΘ9ΜΩΕΩ-Ω3Ι



 4 

 
ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ  

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώ-
ξσλ πξαζίλνπ Γ.Δ. Αλαηνιήο  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14.497,58 € 
ΔΣΟ: 2020 

 
ΣΔΥΝΙΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο αθνξά ζηελ αλάζεζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ πξα-

ζίλνπ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ απφ αλάδνρν εξγνιάβν.  
πγθεθξηκέλα αθνξά ζε α) εξγαζίεο θνπήο ριννηάπεηα ζηηο πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, παξηέξηα, 

δηακνξθσκέλνπο θαη αδηακφξθσηνπο ρψξνπο εθαηέξσζελ ησλ νδψλ, θ.ιπ., β) εξγαζίεο θιάδεπζεο δέληξσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζε δηακνξθσκέλνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη ζε παξφδηεο δεληξνζηνηρίεο ηεο Κνηλφηε-
ηαο Αλαηνιήο, ηεο Κνηλφηεηαο Νενθαηζάξεηαο θαη ηεο Κνηλφηεηαο Μπάθξαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλαηνιήο 
ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην Σκήκα Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ ηνπ δήκνπ καο, κε δηαξθή ζηφρν ηνπο ιεη-
ηνπξγηθνχο, βηψζηκνπο θαη θαινδηαηεξεκέλνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηα-
ρείξηζεο κηαο εθηεηακέλεο θαη πνιπδηάζπαξηεο έθηαζεο θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ θαη κε ζρεδφλ κε κεηξήζηκν 
ζην ζχλνιφ ηνπ θπηηθφ πιηθφ, κε ην ζπλερψο κεηνχκελν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη γηα ηε πεξηνδηθή 
θαη επνρηθή ζπληήξεζε, αλάπιαζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ απηψλ, δελ δχλαηαη λα αληαπεμέιζεη πιήξσο 
ζηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ, ηδηαίηεξα θαηά ηηο πεξηφδνπο έληνλεο αλάπηπμεο ή αλαβιάζηεζεο. 

Ζ ζπλερήο αχμεζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηηο δπλακηθήο 
επέθηαζεο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ δήκνπ καο θαη νη εχινγεο αμηψζεηο ησλ ζπλδεκνηψλ καο, πνπ κε αλεπηπγκέλν 
πνηνηηθφ θξηηήξην επηδεηνχλ πςεινχ επηπέδνπ πξνδηαγξαθέο αζηηθνχ πξαζίλνπ, θάλνπλ αλαγθαία ηε ζπλδξνκή 
ηδησηψλ εξγνιεπηψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηηο εξγαζίεο θνπήο ηνπ ριννηάπεηα ζε έλα ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο έ-
θηαζεο  ησλ ρψξσλ απηψλ θαζψο θαη ζηηο εξγαζίεο θιαδέκαηνο ησλ θνηλφρξεζησλ δελδξνζηνηρηψλ. 

Χο εξγαζίεο ζπληήξεζεο λννχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηε-
ζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνλ Γήκν Ησαλληηψλ κε θχξην ζηφρν ηελ θαιή θαηάζηα-
ζε, εηθφλα θαη πγεία ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ, αιιά θαη παξάιιεια ηε δηαηήξεζε ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο αζθαινχο 
εηθφλαο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ δήκνπ καο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 
πξννξίδνληαη. 

Ζ έθηαζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλαηνιήο ηνπ δήκνπ καο πνπ 
αθνξνχλ νη πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο, ζε φηη αθνξά ηελ εξγαζία θνπήο ηνπ ριννηάπεηα, είλαη πεξίπνπ 22,31 
ζηξέκκαηα, θαη πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ πεξίπνπ δέθα (10) επαλαιήςεηο θνπήο ηνπ ριννηάπεηά ηνπο θαζ’ 
φιε ηελ πεξίνδν ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζήο ηνπ, ήηνη ζε 223,10 ζηξέκκαηα ζπλνιηθά. 

Οη πεξηνρέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ελ ιφγσ εξγαζίεο, ε επηκέξνπο έθηαζή ηνπο θαζψο θαη ν α-
ξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ θνπήο, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Οη πεξηνρέο είλαη 
ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο θαη κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ κεξηθψο αλάινγα απφ άιιεο κε ηηο ηξέρνπζεο 
ππεξεζηαθέο αλάγθεο. 

Απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δέληξσλ ησλ δεληξνζηνηρηψλ εθαηέξσζελ αζηηθψλ θαη πεξηαζηηθψλ νδψλ, 
ζε πιαηείεο, πάξθα, λεζίδεο, πεδνδξφκηα θ.ιπ., έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπο ρξήδεη ρεηξηζκνχο θιάδεπζεο ζε εηή-
ζηα πεξίπνπ βάζε, φρη κφλν ιφγσ ηεο θπζηνινγίαο θαη κνξθνινγίαο ησλ εθάζηνηε εηδψλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο ζέ-
ζεο πνπ απηά θχνληαη.  

Οη εξγαζίεο θιάδεπζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαλέσζε-δηακφξθσζε θφκεο εθαηόλ νγδόληα ηξηώλ (183) 
δέληξσλ, χςνπο  4m έσο 8m, θαη ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο σο πξνο ηα ζε-
κεία επέκβαζεο θαη ηνπο επηκέξνπο θιαδεπηηθνχο ρεηξηζκνχο.  

Δλδεηθηηθά πξφθεηηαη γηα είδε δέληξσλ κέηξηαο αλάπηπμεο (αεηζαιή ή θπιινβφια) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζαλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζε δελδξνζηνηρίεο νδψλ θαη πεδφδξνκσλ, ζε πιαηείεο, πάξθα θαη ινηπνχο θνηλφ-
ρξεζηνπο ρψξνπο, φπσο ιηγνχζηξα (Ligustrum japonicum), θαιισπηζηηθέο κνπξηέο (Morus platanifolia), θαιισ-
πηζηηθέο δακαζθεληέο (Prunus cerasifera “Pissardii”), ηίιηα (Tilia tomentosa),  ξνβίληεο ε ςεπδναθαθίεο (Robinia 
pseudoacacia), καλφιηεο (Magnolia virginiana),  θνπηζνππηέο (Cercis siliquastrum), ιηξηφδελδξα (Liriodendron 
tulipifera), ζθελδάκηα πιαηαλνεηδή (Acer platanoides), ηππνθαζηαληέο (Aesculus hippocastanum) θ.ιπ. 

https://www.lexigram.gr/lex/enni/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7zZ7499vYAhXICpoKHY_8CBoQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Fenni%2F%25CE%25AE%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B9&usg=AOvVaw2OndfQfzPHQQ-qTUMFjawI
https://www.geoponiko-parko.gr/products/products-categories/dentra-kipou/anthofora-kallopistika/skias/246-detail
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%B7_%CF%88%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
ΑΔΑ: ΩΘ9ΜΩΕΩ-Ω3Ι
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Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ 
Γήκνπ Ησαλληηψλ, ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζεσξήζεη ηνλ πίλαθα εξγαζηψλ αλάινγα κε ηηο έθηαθηεο θαη 
επείγνπζεο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε θαη ρσξίο πξνζθφκκαηα απφθξηζε θαη εθηέιεζε εξγαζίαο – πα-
ξνρή ππεξεζίαο, κε ηα θαηάιιεια θαη ελδεδεηγκέλα κεραλήκαηα, θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο εληνιήο θαη ππνδείμεσο 
ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Ηδηαίηεξα δε, ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή αληίζηνηρνπ πεξηζηαηηθνχ, ν αλάδν-
ρνο νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη πάξαπηα, ρσξίο λα επηθαιείηαη νπνηαδήπνηε αδπλακία. 

Με ηελ κε αξηζ. 197/2020 (ΑΓΑ: 9ΛΑΛΧΔΧ-Β2Ρ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ησ-
αλληηψλ εγθξίζεθε ε εξγνιαβηθή αλάζεζε ησλ  ελ ιφγσ εξγαζηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ  ην άξζξν 61 ηνπ λ. 
3979/2011 (Α΄ 138), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ λ. 4635/19 (Α’ 167), θαη ε νπνία 
αληηθαηαζηάζεθε  κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4674/2020 (Α’ 53).   

Ζ πίζησζε ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δεθαηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ελελήληα επηά επξψ θαη 
πελήληα νθηψ ιεπηψλ (14.497,58 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., κε θσδηθφ CPV 77313000-7 (Τπεξεζίεο 
ζπληήξεζεο πάξθσλ) θαη CPV 77341000-2 (Κιάδεκα δέληξσλ), έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπν-
ινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κε Κ.Α.: 02.35.6117.018 θαη κε ηίηιν «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο 
θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πξαζίλνπ Γ.Δ. Αλαηνιήο». 

 
Απφ ην αλσηέξσ αλαθεξφκελν ζπλνιηθφ πνζφ, ζα δηαηεζεί ην πνζφ ησλ δψδεθα  ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ 

ηξηάληα ελλέα επξψ θαη δέθα νθηψ ιεπηψλ (12.439,18 €) κε Φ.Π.Α. γηα ην έηνο 2020, ην δε ππφινηπν πνζφ ησλ 
δχν ρηιηάδσλ πελήληα νρηψ επξψ θαη ζαξάληα ιεπηψλ (2.058,40 €), κε Φ.Π.Α. ζα δηαηεζεί απφ αληίζηνηρν θσδη-
θφ ηνπ 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ησάλληλα       20/03/2020 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηε-

ηαο, Αλαθχθισζεο πληήξεζεο Έξγσλ 
θαη Πξαζίλνπ 

 
 

Θενθάλεο Σζεθνχξαο 
Π.Δ. Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Ησάλληλα     20/03/2020 
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 
 
 
 
 

Γεψξγηνο ανχγθνο 
Γεσπφλνο Π.Δ. 

Ησάλληλα     20/03/2020 
Ζ  πληάμαζα 

 
 

 
 
 

Δπηπρία Δπηπρηάδνπ 
Γεσπφλνο Π.Δ 

 

ΑΔΑ: ΩΘ9ΜΩΕΩ-Ω3Ι
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ  

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώ-
ξσλ πξαζίλνπ Γ.Δ. Αλαηνιήο  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14.497,58 € 
ΔΣΟ: 2020 

 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΠΑΝΑΛΖΦΔΙ 
ΚΟΠΖ 

ΤΝΟΛΙΚΖ 
ΔΚΣΑΖ 

(ζηξ.) 

1 

Κνπή ριννηάπεηα  
ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ 
(πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, 
παξηέξηα θ.ιπ.). 

ηξέκκαηα 22,31 10 223,1 

2 

Αλαλέσζε θαη δηακφξθσζε θφκεο ή 
θνπή δέλδξσλ, χςνπο 4m έσο 8 m, 
δελδξνζηνηρηψλ ζε νδνχο, πεδφδξν-
κνπο πιαηείεο, πάξθα, λεζίδεο, εξεί-
ζκαηα θ.ιπ. 

Σεκάρηα 183   

 
 

 
Ησάλληλα       20/03/2020 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, 
Αλαθχθισζεο πληήξεζεο Έξγσλ θαη 

Πξαζίλνπ 
 
 

Θενθάλεο Σζεθνχξαο 
Π.Δ. Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Ησάλληλα     20/03/2020 
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 
 
 
 
 

Γεψξγηνο ανχγθνο 
Γεσπφλνο Π.Δ. 

Ησάλληλα     20/03/2020 
Ζ  πληάμαζα 

 
 

 
 
 

Δπηπρία Δπηπρηάδνπ 
Γεσπφλνο Π.Δ 

 

ΑΔΑ: ΩΘ9ΜΩΕΩ-Ω3Ι
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ  

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 
πξαζίλνπ Γ.Δ. Αλαηνιήο  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14.497,58 € 
ΔΣΟ: 2020 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΠΑΝΑΛΖΦΔΙ 
ΚΟΠΖ 

ΤΝΟΛΙΚΖ 
ΔΚΣΑΖ 

ΣΙΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ (€) 

1 

Κνπή ριννηάπεηα  
ζε θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο πξαζίλνπ 
(πιαηείεο, πάξθα, 
παηδηθέο ραξέο, 
παξηέξηα θ.ιπ.). 

ηξέκκαηα 22,31 10 223,10 36 8.031,60 

2 

Αλαλέσζε θαη δηα-
κφξθσζε θφκεο ή 
θνπή δέλδξσλ χ-
ςνπο  4m έσο 8m, 
δελδξνζηνηρηψλ ζε 
νδνχο, πεδφδξν-
κνπο πιαηείεο, 
πάξθα, λεζίδεο, 
εξείζκαηα θ.ιπ. 

Σεκάρηα 183     20,00 3.660,00 

     ΓΑΠΑΝΖ  11.691,60 € 

     ΦΠΑ 24 %     2.805,98 € 

     ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  14.497,58 € 

 
 
 

Ησάλληλα       20/03/2020 
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηε-
ηαο, Αλαθχθισζεο πληήξεζεο Έξγσλ 

θαη Πξαζίλνπ 
 
 

Θενθάλεο Σζεθνχξαο 
Π.Δ. Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Ησάλληλα     20/03/2020 
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 
 
 
 
 

Γεψξγηνο ανχγθνο 
Γεσπφλνο Π.Δ. 

Ησάλληλα     20/03/2020 
Ζ  πληάμαζα 

 
 

 
 
 

Δπηπρία Δπηπρηάδνπ 
Γεσπφλνο Π.Δ 

 

ΑΔΑ: ΩΘ9ΜΩΕΩ-Ω3Ι
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 
Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1.1. Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ επί ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, είηε βά-

ζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβάλνληαο ππφςε 
ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη ηηο εθάζηνηε νξηδφκελεο αλνρέο. 

1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο εξγαζίαο θαηά ηελ θξίζε ηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν αλάδνρνο. Ο αλάδν-
ρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξη-
με ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

1.3. Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, επηκεηξνχκε-
λεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην 
παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. 

1.4. Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο 
θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΡΧΝ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη ησλ επί 
κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

1.5. Αλ ην πεξηερφκελν ελφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή 
κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθε-
θξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξνχληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην άι-
ινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην. 

1.6. ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ 
παξφληνο. 
 

Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη εμ νινθιήξνπ νη εμήο δαπάλεο θαη έμνδα: 
 νη δαπάλεο γηα ηελ εξγαζία θνπήο ριννηάπεηα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ πνπ αλαθέ-

ξνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, κε ηε ρξή-
ζε θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαηά πεξίπησζε (ριννθνπηηθέο κεραλέο θαη ηξαθηέξ, 
ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα, εξγαιεία ρεηξφο θαη ινηπά παξειθφκελα, θπζεηήξεο, θ.ιπ.), 

 νη δαπάλεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ηε ηπρφλ ζήκαλζή ηνπ πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ,  

 νη δαπάλεο γηα ηελ εξγαζία αλαλέσζεο θφκεο (ζθειεηνθιάδεκα) ή δηακφξθσζεο θφκεο δέλδξνπ ή 
θνπήο δέληξνπ, αλεμαξηήηνπ δηαηνκήο θαη δηαθιαδψζεσλ θνξκνχ, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεσο ζηελ ν-
πνία βξίζθεηαη θαη γηα ηελ αθαίξεζε μεξψλ θιάδσλ ή θιάδσλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε ή ηελ 
νξαηφηεηα δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ θαη πεδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξάξξηδσλ θαη ησλ ιαί-
καξγσλ βιαζηψλ, απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ 
(αιπζνπξίνλα θαη ηειεζθνπηθά αιπζνπξίνλα, ςαιίδηα κπνξληνχξαο, θξαρηνθφπηεο κε καθξχ άμνλα, 
θιαδεπηήξηα θαη ρεηξνπξίνλα θ.ιπ.) θαη κε ηε βνήζεηα θνξεηψλ ζθαιψλ ή αθφκα θαη κε ηε ρξήζε θα-
ηάιιεινπ ηθξηψκαηνο (ζθαισζηάο). 

 νη δαπάλεο γηα ηνλ ηεκαρηζκφ θνξκψλ, θιάδσλ θαη θιαδηψλ θαη γηα ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ πξντφ-
λησλ θνπήο θαη θιαδέκαηνο,  

 νη δαπάλεο γηα ηελ εξγαζία επάιεηςεο ησλ ηνκψλ θιαδέκαηνο κε θαηάιιειν θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξν-
τφλ (κπθεηνθηφλν επξένο θάζκαηνο) φπνπ απηφ απαηηεζεί, θαη νη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ 
πξντφληνο απηνχ, 

 νη δαπάλεο γηα ην ζθνχπηζκα ησλ ζεκείσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ κε θαηάιιεια ζάξσζξα, ζε πεξη-
πηψζεηο φπνπ ην πξνθχπηνλ απφ ηελ θνπή θπηηθφ πιηθφ θαη ηπρφλ κηθξά ηεκάρηα θιαδηψλ δελ κπν-
ξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ κε ηα ζπλήζε εξγαιεία,  

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ  

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 
πξαζίλνπ Γ.Δ. Αλαηνιήο  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14.497,58 € 
ΔΣΟ: 2020 

ΑΔΑ: ΩΘ9ΜΩΕΩ-Ω3Ι
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 νη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο) κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη κέζν 
κέρξη ην ρψξν πξνζσξηλήο απφζεζεο ζε φπνηα απφζηαζε θαη αλ απηφο βξίζθεηαη, θαζψο θαη νη κη-
θξνκεηαθνξέο θάζε είδνπο, ε θφξησζή ηνπο κε νπνηνδήπνηε κέζν επί απηνθηλήηνπ, ε κεηαθνξά ηνπο 
ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε πξνο απφξξηςε θαη ε εθθφξησζή ηνπο, 

 νη δαπάλεο γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη ηελ ακνηβή ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ηε κίζζσ-
ζε θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ κεραλεκάησλ, απηνθηλήησλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, 

 νη δαπάλεο γηα φια ηα έθηαθηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ ψζηε λα πξνζηα-
ηεπζνχλ νη δηάθνξεο γεηηνληθέο εγθαηαζηάζεηο, νηθίεο, δξφκνη, θ.ιπ., 

 νη ηπρφλ δαπάλεο γηα ηελ ίδξπζε θαη νξγάλσζε εξγνηαμίσλ κε ηε δηακφξθσζε ησλ απαξαίηεησλ ρψ-
ξσλ θαη ησλ πξνζπειάζεψλ ηνπο πξνο ηηο πεγέο ησλ πιηθψλ, εξγαιείσλ, εμαξηεκάησλ θ.ιπ., θαζψο 
θαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακφξθσζε θαη ζπληήξεζε απηψλ ησλ πξνζπειάζεσλ. Δπίζεο 
νη δαπάλεο γηα ηελ απνδεκίσζε ζε φζνπο έρνπλ δηθαηψκαηα ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο γηα πξνζπειά-
ζεηο ή ζηηο πεγέο γηα ηε ιήςε πιηθψλ, εξγαιείσλ, εμαξηεκάησλ θ.ιπ., 

 θάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέ-
ιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

εκείσζε. Γελ επηκεηξνχληαη νχηε πηζηνπνηνχληαη νη πξφζζεηεο θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαθνξέο, πιάγηεο 
κεηαθνξέο ή κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξντφλησλ θνπήο, πνπ ηπρφλ ρξεηαζηεί λα γίλνπλ, ιφγσ απφζεζήο 
ηνπο ζε εξγνηάμην ή ζε άιιεο θαηάιιειεο ζέζεηο γηα ηε θχιαμε ή απνζήθεπζή ηνπο, νχηε νη θαζπζηεξήζεηο πνπ 
ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο παξαπάλσ θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαθνξέο ή κεηαθηλήζεηο. 

 
Γ. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
Α.Σ. : 1  
Άξζξν  1ν Κνύξεκα ριννηάπεηα ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ (πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο 

ραξέο, παξηέξηα, δηακνξθσκέλνπο θαη αδηακόξθσηνπο ρώξνπο εθαηέξσζελ ησλ νδώλ, θ.ιπ.),  πνπ βξί-
ζθνληαη ζηε Κνηλφηεηα Αλαηνιήο, ζηε Κνηλφηεηα Νενθαηζάξεηαο θαη ζηε Κνηλφηεηα Μπάθξαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφ-
ηεηαο Αλαηνιήο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. 

Δξγαζία θνπήο ρφξηνπ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαηά πεξίπησζε (ριννθν-
πηηθέο κεραλέο θαη ηξαθηέξ, ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα, εξγαιεία ρεηξφο θαη ινηπά παξειθφκελα, θπζεηήξεο, 
θ.ιπ.), ζε επηθάλεηεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ θαιχπηνληαη απφ ριννηάπεηα. Ζ εξγαζία θνπήο µε 
ηα ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα ζα πξνεγείηαη ηνπ θνπξέκαηνο µε ηηο ριννθνπηηθέο κεραλέο θαη ηα ηξαθηέξ έηζη 
ψζηε ε θνπξεκέλε επηθάλεηα λα είλαη ζηνλ ζχλνιφ ηεο νκνηφκνξθα θνκκέλε ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη ζεκεία 
ζηα νπνία δελ έρεη θνπεί ην ρφξην θαη ζα γίλεηαη ζηηο παξπθέο ησλ ρψξσλ επέκβαζεο, γχξσ απφ ζάκλνπο θαη 
ζπζηάδεο ζάκλσλ, απφ ην ιαηκφ ησλ δέλδξσλ (απνκάθξπλζε θαη ησλ απηνθπψλ ιαίκαξγσλ βιαζηψλ πνπ θχν-
ληαη ζηνλ θνξκφ ηνπο) θαη ζηα παξηέξηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ ρψξσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ριννηάπεηα. Ζ 
ρξήζε ησλ ρνξηνθνπηηθψλ κεραλεκάησλ  ζα πξέπεη λα γίλεηαη µε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηα 
δέλδξα θαη ηνπο ζάκλνπο  γηα λα µελ ηξαπκαηίδεηαη ν θνξκφο ηνπο. Ζ θνπή ηνπ ρφξηνπ ζα γίλεηαη ζε χςνο πέληε 
(5) εθαηνζηψλ πεξίπνπ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Καηά ηελ εξγαζία θνπξέκαηνο δελ ζα παξακέλνπλ επά-
λσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ριννηάπεηα ππνιείκκαηα θνκκέλνπ ρφξηνπ. Σα πξντφληα θνπήο ζα καδεχνληαη µε θαηάι-
ιεια εξγαιεία θαη ζα απνκαθξχλνληαη απζεκεξφλ µε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ, ζε ρψξν πνπ ζα ππνδερζεί απφ 
ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Πξηλ ην θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ζα πξνεγείηαη θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο-
ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε θάζε είδνπο ζθνππηδηψλ (ραξηηά, πιαζηηθά, ζπαζκέλα γπαιηά ή άιια ζξαχζκαηα, 
αθαζαξζίεο, μεξά θιαδηά, θχιια, θ.ιπ.) θαη νηηδήπνηε πεξηηηφ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιί-
δεηαη ε  απξφζθνπηε  θνπή ηνπ ριννηάπεηα. Οη εξγαζίεο θνπήο πξέπεη λα γίλνληαη ηηο θαηάιιειεο απφ άπνςε 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ εκέξεο θαη ψξεο θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο παξέκβαζεο ζε πεξηζ-
ζφηεξα απφ έλα ζεκεία (ηθαλφο αξηζκφο θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θνπήο ριννηάπεηα θαη αληίζηνηρνπ πξνζσ-
πηθνχ), πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη άκεζα ην επηζπκεηφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε παξακηθξή φριεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ  επη-
ζθεπηψλ ησλ πάξθσλ.  

 
Σηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ) : 36,00 €/ζηξέκκα. 
(Οινγξάθσο):   Σξηάληα έμη επξώ. 
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Α.Σ. : 2 
Άξζξν  2ν Αλαλέσζε θαη δηακόξθσζε θόκεο ή θνπή  δέλδξσλ ύςνπο από 4 m  έσο 8 m πεξίπνπ, 

ζε πιαηείεο, πάξθα, δελδξνζηνηρίεο, λεζίδεο, εξείζκαηα θ.ιπ., πνπ βξίζθνληαη ζηε  Κνηλφηεηα Αλαηνιήο, 
ζηε Κνηλφηεηα Νενθαηζάξεηαο θαη ζηε Κνηλφηεηα Μπάθξαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλαηνιήο ηνπ Γήκνπ Ησαλλη-
ηψλ. 

Κιάδεκα ή θνπή δέληξσλ ζε δελδξνζηνηρίεο νδψλ θαη πεδφδξνκσλ ζε πιαηείεο, πάξθα θαη αλνηρηνχο 
ρψξνπο ή ζε λεζίδεο θαη ζε παξάπιεπξνπο ρψξνπο νδψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε. ηελ ηηκή κνλά-
δαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε 
επάιεηςε ησλ ηνκψλ κε θαηάιιεια θπηνπξνζηαηεπηηθά πιηθά φπνπ απηφ απαηηείηαη, θαζψο θαη ε δαπάλε απν-
κάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεη-
ρζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. 

 
Σηκή αλά ηεκάρην: 20,00 €.   
(Οινγξάθσο):    Δίθνζη επξώ. 
 
 

 
 

Ησάλληλα       20/03/2020 
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηε-
ηαο, Αλαθχθισζεο πληήξεζεο Έξγσλ 

θαη Πξαζίλνπ 
 
 

Θενθάλεο Σζεθνχξαο 
Π.Δ. Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Ησάλληλα     20/03/2020 
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 
 
 
 
 

Γεψξγηνο ανχγθνο 
Γεσπφλνο Π.Δ. 

Ησάλληλα     20/03/2020 
Ζ  πληάμαζα 

 
 

 
 
 

Δπηπρία Δπηπρηάδνπ 
Γεσπφλνο Π.Δ 
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ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 

 
ΔΙΑΓΧΓΖ 
Σν θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ζπγθαηαιέγεηαη σο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεξηνδηθέο ζπζηεκαηηθέο 

εξγαζίεο θξνληίδαο θαη πεξηπνίεζήο ηνπ, έηζη ψζηε λα εκθαλίδεη ην απαηηνχκελν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα θαη πα-
ξάιιεια αληνρή ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ερζξνχο, αζζέλεηεο, δηδάληα, θ.ιπ. Ζ ζπρλφηεηα αιιά 
θαη ην θαηάιιειν χςνο θνπήο ηνπ ριννηάπεηα εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ, ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ, ηε 
ζπρλφηεηα πνηίζκαηνο, αιιά θαη ην είδνο ηνπ ριννηάπεηα θαη κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη απφ 2 έσο 4 θνξέο 
κεληαίσο ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έληνλεο αλάπηπμήο ηνπ (άλνημε-θαινθαίξη-θζηλφπσξν). 

Σν θιάδεπκα σο θαιιηεξγεηηθή πξαθηηθή είλαη ε εξγαζία πνπ αθνξά ηελ επηιεθηηθή απνκάθξπλζε ηκε-
κάησλ ελφο θπηνχ (βιαζηψλ θαη θιάδσλ), επεκβαίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηφζν ζηε κνξθή φζν θαη ζηελ α-
λάπηπμή ηνπ. 

Δηδηθφηεξα ην θιάδεπκα ησλ θαιισπηζηηθψλ δέληξσλ απνζθνπεί ζην λα δηακνξθψζεη θαη λα δψζεη έλα 
νξηζκέλν ζρήκα ζηα θπηά θαη λα ξπζκίζεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο. Σα δέληξα πνπ βξίζθνληαη ζε 
δεληξνζηνηρίεο, θπξίσο ζηα πεδνδξφκηα ησλ νδψλ θαη ζηνπο πεδφδξνκνπο, ελίνηε ρξήδνπλ θιαδεπηηθψλ επεκβά-
ζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ θχνληαη.  
 

1. Αληηθείκελν εξγαζηώλ. 
Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ αθνξά:  
α) ζην θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ζε πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, παξηέξηα, δηακνξθσκέλνπο θαη α-

δηακφξθσηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθαηέξσζελ ησλ νδψλ, θ.ιπ. εξγαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Κνηλφηεηα 
Αλαηνιήο, ζηελ Κνηλφηεηα Νενθαηζάξεηαο θαη ζηελ Κνηλφηεηα Μπάθξαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλαηνιήο ηνπ 
Γήκνπ Ησαλληηψλ. 

Με ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο θνπήο ριννηάπεηα ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ρψξνπο ζπλεπψο επηδηψθεηαη ε δη-
αηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο θαη πγείαο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ θαη αθ’ εηαίξνπ ε εμαζθάιηζε ηεο αηζζεηηθήο θαη 
ιεηηνπξγηθήο παξνπζίαο ηνπ ζην ρψξν πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ην ρψξν απηφ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ηφζν γηα ηνλ 
ελδειερή θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ θνπή, φζν θαη γηα ηελ επηκειή θαη ιεπηνκεξή ζπγθέληξσζε θαη απνκά-
θξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο.  

β) ζην θιάδεκα δηακφξθσζεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο θφκεο δέλδξσλ  ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ έσο νθηψ (8) 
κέηξσλ πεξίπνπ πνπ βξίζθνληαη ζε δελδξνζηνηρίεο εθαηέξσζελ αζηηθψλ θαη πεξηαζηηθψλ νδψλ, ζε πιαηείεο, 
πάξθα, λεζίδεο, πεδνδξφκηα θαη γεληθφηεξα ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζηελ Κνηλφηεηα Αλαηνιήο, ζηελ Κνηλφηε-
ηα Νενθαηζάξεηαο θαη ζηελ Κνηλφηεηα Μπάθξαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλαηνιήο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ.  

Ζ θιάδεπζε ησλ δέλδξσλ ησλ δεκνηηθψλ δελδξνζηνηρηψλ ζηα πεδνδξφκηα ησλ νδψλ, ησλ πεδφδξνκσλ 
θαη ησλ πάξθσλ,  έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ αλαλέσζε ησλ δέλδξσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγη-
θήο παξνπζίαο ηνπο ζην ρψξν πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκν-
πνηνχλ ην ρψξν απηφ. 

Με ηηο εξγαζίεο θιάδεπζεο ζπλεπψο ζα επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία εθείλνπ ηνπ ζρήκαηνο πνπ ζα εμα-
ζθαιίδεη ηελ κεραληθή θαη θπζηνινγηθή ηζνξξνπία ησλ δέλδξσλ, ζα επηηπγράλεη ηελ εμάιεηςε ηπρφλ επηθηλδπλφ-
ηεηάο ηνπο θαη ζα βειηηψλεη ηε δνκή θαη ηελ πγεία ηνπο.  

Δπηπξφζζεηα, ζα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απνκάθξπλζε μεξψλ δέλδξσλ πνπ ππάξρνπλ ζε πεδν-
δξφκηα πνπ πέξαλ ηνπ αληηαηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο πνπ επηθέξνπλ, πηζαλφλ λα απνηεινχλ δπλεηηθφ θίλδπλν 
γηα ηνπο ζπλδεκφηεο καο ζε πεξίπησζε πηψζεο κέξνπο ηνπο ή θαη νιφθιεξσλ πξέκλσλ. Δηδηθφηεξα πξνβιέπε-
ηαη λα γίλεη θφςηκν θαη απνκάθξπλζε ησλ μεξψλ δέλδξσλ θαζψο θαη εμαγσγή ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη 
παξακείλεη. 
 

2. Καζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ επέκβαζεο. (χκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηα-
γξαθέο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-10-06-07-00).  

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ  

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 
πξαζίλνπ Γ.Δ. Αλαηνιήο  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14.497,58 € 
ΔΣΟ: 2020 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1
ΑΔΑ: ΩΘ9ΜΩΕΩ-Ω3Ι
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Ζ δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο επηαμίαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζηνπο νπνίνπο α-
λαθέξεηαη ε παξνχζα κειέηε είλαη κέιεκα ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο, θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο αξκφδηαο ππε-
ξεζίαο, ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε θαζαξηφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ επζχλεο ηνπ απφ μέλα 
αληηθείκελα, πέηξεο, θχιια, ραξηηά, ζθνππίδηα θαη άιια αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζην ριννηάπεηα, ηφ-
ζν πξηλ απφ θάζε επέκβαζε θνπήο ηνπ ριννηάπεηα, φζν θαη θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν δηάξθεηαο εθηέιεζεο ησλ εξ-
γαζηψλ.  

Ζ ζπιινγή, ζπγθέληξσζε, ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ησλ αλσηέξσ απνξξηκκάησλ γίλεηαη απζεκεξφλ κε 
επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ, (απαζρφιεζε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ, ρξήζε απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κε-
ηαθνξηθψλ κέζσλ, θ.ιπ.). Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν ζα πξέπεη λα ιακβά-
λεηαη πξφλνηα γηα ηε κηθξφηεξε δπλαηή φριεζε ησλ επηζθεπηψλ ησλ ρψξσλ επζχλεο ηνπ. Οη δε ρψξνη πξφζβα-
ζεο, ζα δηαηεξνχληαη δηαξθψο θαζαξνί κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.  
 

3. Γηαδηθαζία θνπήο ριννηάπεηα. (χκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη 
ζπγθεθξηκέλα θαηά ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-10-06-04-03).  

Ο ριννηάπεηαο πνπ πξννξίδεηαη γηα θαιισπηζκφ θαη έρεη επί ην πιείζηνλ δηαθνζκεηηθή ρξήζε πξέπεη 
λα θφβεηαη ζηα 6-13 cm. Γεληθή παξαδνρή γηα ην θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα είλαη λα αθνινπζείηαη ν θαλφλαο ηνπ 
1/3, δειαδή ε θνπή ηνπ γίλεηαη ζε ηέηνηα ζπρλφηεηα ψζηε λα κελ απνκαθξχλεηαη θάζε θνξά πεξηζζφηεξν απφ ην 
1/3 ηνπ επηπιένλ κήθνπο  απφ ην επηζπκεηφ χςνο ηνπ. Έηζη νη επεκβάζεηο θνπήο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ ν 
ηάπεηαο  απνθηά χςνο 8-10 εθαηνζηά ή ζε θάζε άιιε πεξίπησζε εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

Σν θνχξεκα αθνξά ην ζχλνιν ηεο επηθάλεηαο πνπ θαιχπηεηαη απφ ριννηάπεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ηνπ θνπξέκαηνο ζηηο παξπθέο ηνπ, γχξσ απφ ζάκλνπο θαη ζπζηάδεο ζάκλσλ, απφ ην ιαηκφ ησλ δέλδξσλ 
(απνκάθξπλζε θαη ησλ απηνθπψλ ιαίκαξγσλ βιαζηψλ πνπ θχνληαη ζηνλ θνξκφ ηνπο) θαη ζηα παξηέξηα πνπ 
βξίζθνληαη εληφο ησλ ρψξσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ριννηάπεηα (βνηάληζκα κε εηδηθφ ρνξηνθνπηηθφ κεράλεκα πε-
δνχ ρεηξηζηή), ζχκθσλα  κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Ζ ρξήζε ησλ ρνξηνθνπηηθψλ κεραλεκάησλ  
ζα πξέπεη λα γίλεηαη µε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηα δέλδξα θαη ηνπο ζάκλνπο  γηα λα µελ 
ηξαπκαηίδεηαη ν θνξκφο ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην ε θνπή κπνξεί λα επαλαιεθζεί κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε ζπ-
γθεθξηκέλε επηκέξνπο έθηαζε επί ηνπ ζπλνιηθνχ ρψξνπ επέκβαζεο, ηδηαίηεξα ζε ζεκεία πνπ παξνπζηάδεηαη π-
πεξβνιηθφο ξπζκφο αχμεζεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηνπ ριννηάπεηα.  

Ο αξηζκφο ησλ επαλαιήςεηο, ε ζπρλφηεηα ησλ επαλαιήςεσλ θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα γίλεηαη ην 
θνχξεκα ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. Οη εξγαζίεο θνπήο πξέπεη λα γίλνληαη ηηο θαηάιιειεο 
απφ άπνςε θαηξηθψλ ζπλζεθψλ κέξεο θαη ψξεο. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα 
απνθεχγεηαη ε παξακηθξή φριεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ  επηζθεπηψλ ησλ πάξθσλ. 

Πξηλ ην θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ζα γίλεηαη θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ζθνππίδηα. Ζ εξγαζία θαζαξη-
ζκνχ αθνξά ζηε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε θάζε είδνπο ζθνππηδηψλ (ραξηηά, πιαζηηθά, ζπαζκέλα γπαιηά ή 
άιια ζξαχζκαηα, αθαζαξζίεο, μεξά θιαδηά, θχιια, θ.ιπ.) θαη νηηδήπνηε πεξηηηφ βξίζθεηαη ζηνπο ρψξνπο επέκ-
βαζε, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε  απξφζθνπηε  θνπή ηνπ ριννηάπεηα ζηελ πεξηνρή επέκβαζεο. 

Πξνθείκελνπ λα εμαζθαιίδεηαη θάζε θνξά ε δπλαηφηεηα ηεο απξφζθνπηεο θνπήο ηνπ ριννηάπεηα ζηελ 
πεξηνρή επέκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα παίξλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα, έγθαηξα θαη ηνπιάρηζηνλ κηα εκέξα πξηλ ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη  ηελ έγθαηξε ηνπνζέηεζε ηαηληψλ ζήκαλζεο γηα ηελ απνθιεηζκφ 
ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο. 

Ζ εξγαζία θνπήο µε ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα ζα πξνεγείηαη ηνπ θνπξέκαηνο µε ηηο ριννθνπηηθέο κε-
ραλέο ή ηα ηξαθηέξ θαη ζα γίλεηαη ζηηο παξπθέο ησλ ρψξσλ επέκβαζεο, ζηα ζεκεία φπνπ δελ κπνξνχλ λα πξν-
ζεγγίζνπλ ηα πξναλαθεξζέληα κεραλήκαηα (έδαθνο κε θιίζε, αλψκαιν αλάγιπθν, θ.ιπ.), γχξσ απφ ην ιαηκφ 
ησλ δέλδξσλ, ζε ζπζηάδεο ζάκλσλ, θ.ιπ. Ζ ρξήζε ησλ ρνξηνθνπηηθψλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη µε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηα δέλδξα θαη ηνπο ζάκλνπο  γηα λα µελ ηξαπκαηίδεηαη ν θνξκφο 
ηνπο.  

Καηά ην θνχξεκα δελ πξέπεη λα αθαηξείηαη θπιιηθή επηθάλεηα κεγαιχηεξε ηνπ 40% ηνπ ζπλφινπ. Ζ θνπή 
ηνπ ρφξηνπ ζα γίλεηαη ζε χςνο πέληε (5) εθαηνζηψλ πεξίπνπ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ψζηε ην θχιισκα 
πνπ απνκέλεη λα ηξνθνδνηεί επαξθψο ην ξηδηθφ ζχζηεκα θαη ηαπηφρξνλα λα παξνπζηάδεη ειθπζηηθή εκθάληζε. Ζ 
θνπξεκέλε επηθάλεηα ζα είλαη νκνηφκνξθα θνκκέλε ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη ζεκεία ζηα νπνία δελ έρεη θνπεί 
ην ρφξην.  

Θα ιακβάλεηαη κέξηκλα έηζη ψζηε ε θαηεχζπλζε θνπήο λα γίλεηαη θάζεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Ζ 
αιιαγή θνξάο θαηεχζπλζεο εμαζθαιίδεη θαιχηεξε θνπή, κεηψλεη ηελ ηάζε πιαγηάζκαηνο θαη θαιακψκαηνο ηνπ 

https://www.lexigram.gr/lex/enni/%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7#Hist1
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ριννηάπεηα θαη ειαηηψλεη ηε δεκηνπξγία νξγαληθνχ ζηξψκαηνο απφ λεθξά ή δσληαλά ζηειέρε θαη ξίδεο, πνπ 
εκθαλίδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηεο πξάζηλεο δψλεο ηνπ ριννηάπεηα θαη ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο 
(thatch). Ζ δηεχζπλζε θνπήο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεηαη έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα επαλαιακβαλφκελα 
πεξάζκαηα απφ ην ίδην ζεκείν, ε αλαζηξνθέο θαη νη απφηνκεο αιιαγέο δηεχζπλζεο, πνπ απμάλνπλ ηελ ζπκπίεζε 
θαη ηε θζνξά ηνπ ριννηάπεηα. Καηά ηελ εξγαζία θνπξέκαηνο δελ ζα κέλνπλ επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ριννηά-
πεηα ππνιείκκαηα θνκκέλνπ ρφξηνπ. 

Οπνηαδήπνηε βιάβε ή θαηαζηξνθή πνπ ζα πξνθιεζεί ζην αξδεπηηθφ δίθηπν ή ζην πθηζηάκελν θπηηθφ 
πιηθφ ησλ ρψξσλ επέκβαζεο απφ ππαηηηφηεηα ησλ εθηεινχλησλ εξγαζηψλ θνπήο ριφεο ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα 
επηζθεπαζηεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί άκεζα απφ απηφλ ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε.  

 
4. Γηαδηθαζία θιάδεπζεο. 
Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο δελδξνθνκηθνχο θαλφλεο θιάδεπζεο ησλ θαιισπη-

ζηηθψλ δέλδξσλ. ηα λεαξά δέλδξα ε θιάδεπζε ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε ηεο κνξθήο θαη ηνπ 
ζρήκαηφο ηνπο, ηε δηεχζπλζε αχμεζεο θαη ηα ζθειεηηθά ζηνηρεία ηνπο, ελψ ζηα ελήιηθα δέλδξα ζα πξέπεη λα α-
πνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπο αλάινγα κε  ηελ θάζε πεξίπησζε, ηνπ ζρήκαηνο 
ηνπο, ζηελ αξαίσζε θιάδσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε δηείζδπζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο εληφο ηεο θφκεο ηνπο, 
θ.ιπ.  

Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θπζηνινγία θαη κνξθνινγία ηνπ θάζε είδνπο, θαζψο επίζεο γηα θάζε 
δέληξν ρσξηζηά ε ζέζε θχηεπζήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ (γεηηλίαζε κε νηθνδνκέο, δηα-
ζηαπξψζεηο νδψλ, πηλαθίδεο ζήκαλζεο, θ.ιπ.), έηζη ψζηε κε ηνπο θαηάιιεινπο θιαδεπηηθνχο ρεηξηζκνχο λα επη-
ηπγράλεηαη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ην ίδην θαη ηελ επξχηεξε πεξίκεηξν, απνθεχγνληαο νηαδήπνηε 
φριεζε θαη παξεκπφδηζε.   

Καηά ην θιάδεκα ζα αθαηξείηαη κέξνο ησλ παιαηψλ βιαζηψλ ηνπ δέληξνπ, κε ζηφρν ηελ αλαλέσζε ηεο 
βιάζηεζεο θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ δέλδξνπ. Ζ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ δέλδξνπ ζα γί-
λεηαη κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο. ζα γίλεηαη κε ζηφρν ηελ αθαίξεζε μεξψλ ή 
πξνζβεβιεκέλσλ θιάδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιαίκαξγσλ βιαζηψλ θαη παξάξξηδσλ, θαη ηελ δηακφξθσζε 
ηνπ ζρήκαηνο αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηνπ δέληξνπ. Θα αθαηξνχληαη βιαζηνί ή θιάδνη, πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά 
ην ηζνξξνπεκέλν ζρήκα ηνπ θπηνχ θαη ζα θφβνληαη απφ ηελ βάζε ηνπο νη "δσεξνί" θιάδνη, νη νπνίνη φηαλ δελ 
είλαη ζσζηά θαηαλεκεκέλνη κπνξεί λα αλαηξέςνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ δέληξνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο σο 
πξνο ηνπο επηκέξνπο θιαδεπηηθνχο ρεηξηζκνχο δηακφξθσζεο ζρήκαηνο πνπ ζα εθηειέζεη, είηε σο γεληθφηεξε ε-
θαξκνγή γηα θάζε είδνο δέληξνπ, είηε θαηά κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο φπνπ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. 

Σα πξντφληα θνπήο ζα ηεκαρίδνληαη θαη ζα ζπζζσξεχνληαη ζε κέξνο πνπ ζα ππνδείμεη ε επηβιέπνπζα 
ππεξεζία.  

 
5. Υξόλνο - επνρή θιάδεπζεο. 
Οη εξγαζίεο θιάδεπζεο ησλ δέλδξσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ιήζαξγνπ 

ηνπο. Καηάιιειε δηάζηεκα ηνπ έηνπο ζεσξείηαη ην θζηλφπσξν κέρξη ηηο αξρέο ηεο άλνημεο, ζε πεξίνδν πεξίπνπ 
έμε κελψλ, κε ηελ έλαξμε θιαδέκαηνο θαηά ηηο  αξρέο Οθησβξίνπ θαη ην πέξαο ηνπ θιαδέκαηνο έσο ην ηέινο Μαξ-
ηίνπ, απνθεχγνληαο ηηο πεξηφδνπο παγεηνχ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξε-
ζίαο.  

Οπνηαδήπνηε  παξέθθιηζε ζα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο, ελψ ν παξαπάλσ ρξνληθφο πεξην-
ξηζκφο δελ αθνξά ηα λεθξά (μεξά) δέλδξα ή ηνπο λεθξνχο (μεξνχο) θιάδνπο. 
 

6. Μεηαρείξηζε πιεγώλ κεηά ην θιάδεκα. 
Οη ηνκέο θιαδέκαηνο πάλσ απφ 5 εθ. ζα θαιχπηνληαη κε θαηάιιεια θπηνπξνζηαηεπηηθά πιηθά, ψζηε λα 

απνηξέπεηαη ε εηζαγσγή κηθξννξγαληζκψλ ζηα θπηά θαη λα επηηαρχλεηαη ε επνχισζε ηεο πιεγήο. Ζ εθαξκνγή 
ηεο πάζηαο ζα γίλεηαη κε πηλέιν ή κε ηνπηθφ ςεθαζκφ. Οη ηνκέο ζα είλαη ιείεο θαη πιάγηεο ψζηε λα απνθεχγεηαη 
λα ζπζζσξεχεη λεξφ ηεο βξνρήο, πνπ ηα θαζηζηά εππξφζβιεηα ζε κπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο. 

 
7. ρεδηαζκόο - πξνγξακκαηηζκόο εξγαζηώλ.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ην πξφγξακκα θαη ην εκεξνιφγην εξγαζηψλ θνπήο ηνπ ριννηά-

πεηα θαη θιαδέκαηνο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε επηβιέπνπζα ππεξεζία θαη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο αξκφδη-
νπο ππαιιήινπο ηεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί  ηελ αξκφδηα ππεξεζία έγθαηξα, σο πξνο  ηελ αθξη-
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βή εκέξα θαη ψξα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπο, ψζηε λα ππάξρεη ζρεηηθή επίβιεςε θαη 
θαζνδήγεζε απφ ηνπο εληεηαικέλνπο ππαιιήινπο ηεο. 

 
8. Πεξηνρή εθηέιεζεο εξγαζηώλ.  
Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πξαζίλνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο θνπήο ριννηάπεηα απφ ηνλ 

αλάδνρν αθνξνχλ ηηο πιαηείεο, ηα πάξθα, ηηο παηδηθέο ραξέο, ηα παξηέξηα, ηνπο δηακνξθσκέλνπο θαη αδηακφξ-
θσηνπο ρψξνπο εθαηέξσζελ ησλ νδψλ, θ.ιπ. πνπ βξίζθνληαη ζηελ Κνηλφηεηα Αλαηνιήο, ζηελ Κνηλφηεηα Νενθαη-
ζάξεηαο θαη ζηελ Κνηλφηεηα Μπάθξαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλαηνιήο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. 

Ζ έθηαζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ αθνξνχλ νη πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο είλαη πεξί-
πνπ 22,31 ζηξέκκαηα θαη πξνβιέπνληαη λα πινπνηεζνχλ δέθα επαλαιήςεηο θνπήο ηνπ ριννηάπεηά ηνπο θαζ’ 
φιε ηελ πεξίνδν ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζήο ηνπ, ήηνη ζε 223,10 ζηξέκκαηα ζπλνιηθά. Οη πεξηνρέο 
επέκβαζεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη δεζκεπηηθέο θαη κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ κεξηθψο απφ άιιεο αλάινγα κε 
ηηο ηξέρνπζεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο.   

Ζ επηκέξνπο έθηαζή ηνπο θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ θνπήο, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά:  
 

Α/Α ΠΔΡΙΟΥΖ- ΟΓΟ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΔΚΣΑΖ 

1 ΟΛΧΜΟΤ & ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ (ΒΔΡΟΠΟΤΛΟΤ) ΣΡΔΜΜΑΣΑ 0,81 

2 ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ & ΕΔΡΒΑ ΣΡΔΜΜΑΣΑ 0,3 

3 ΝΔΑ ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΡΔΜΜΑΣΑ 6,2 

4 ΝΔΟ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ ΣΡΔΜΜΑΣΑ 0,7 

5 ΠΛΑΣΔΗΑ 21εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ –  (ΦΑΡΑΓΗΚΟ) ΣΡΔΜΜΑΣΑ 1,4 

6 ΠΛΑΣΔΗΑ 28εο ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ (ΠΑΛΗΟ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ) ΣΡΔΜΜΑΣΑ 2,4 

7 ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ ΣΡΔΜΜΑΣΑ 2 

8 ΠΛΑΣΔΗΑ ΒΑΗΛΔΧ ΠΑΤΛΟΤ ΣΡΔΜΜΑΣΑ 1,5 

9 ΠΛΑΣΔΗΑ Γ΄ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ ΣΡΔΜΜΑΣΑ 1,7 

10 ΠΟΝΣΟΤ & ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΣΡΔΜΜΑΣΑ 1,4 

11 ΠΟΝΣΟΤ & ΕΔΡΒΑ (ΗΝΔ ΜΠΗΣΑ) ΣΡΔΜΜΑΣΑ 0,4 

12 ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  ΝΔΟΚΑΗΑΡΔΗΑ ΣΡΔΜΜΑΣΑ 1,5 

13 ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΠΑΦΡΑ ΣΡΔΜΜΑΣΑ 2 

  
ΤΝΟΛΟ  ΣΡΔΜΜΑ-

ΣΧΝ 
22,31 

  ΔΠΑΝΑΛΖΦΔΙ 10 

  
ΤΝΟΛΙΚΖ ΔΚΣΑΖ 

Δ ΣΡΔΜΜΑΣΑ 
223,10 

 
 
Σα δέληξα πνπ ζα θιαδεπηνχλ  ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηαο Αλαηνιήο (Κνηλφηεηα Αλαηνιήο, Κνηλφηεηα Νεν-

θαηζάξεηαο θαη Κνηλφηεηα Μπάθξαο) ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ είλαη εθαηφλ νγδφληα ηξία (183).  
Γηα ηελ εξγαζία ηεο ζπληήξεζεο ησλ δέλδξσλ ν αλάδνρνο ζα βξίζθεηαη ζε δηαξθή ζπλελλφεζε κε ηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία, ε νπνία θαη ζα ηνπ ππνδεηθλχεη ηα δέλδξα πξνο θιάδεκα ή θνπή απηψλ. 
 
9. Υξόλνο - επνρή θνπήο - επαλαιήςεηο. 
Οη εξγαζίεο θνπήο ριννηάπεηα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ έληνλνπ ξπζκνχ αλάπηπμήο 

ηνπ (άλνημε-θαινθαίξη-θζηλφπσξν). Καηάιιειν ζεσξείηαη ην δηάζηεκα θαηά ηνπο κήλεο αηρκήο, απφ ηνλ Απξίιην 
έσο θαη επηέκβξην). 

Ζ ζπρλφηεηα ησλ θνπξεκάησλ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ επνρή θαη ηελ ηαρχηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ν ρινν-
ηάπεηαο. Σν θνχξεκα ζα πξαγκαηνπνηείηαη 1 έσο 2 θνξέο κεληαίσο. Οη εξγαζίεο θνπήο ζα γίλνληαη θαηά θαηάι-
ιειεο απφ άπνςε θαηξηθψλ ζπλζεθψλ εκέξεο θαη φηαλ ε ριφε δελ είλαη πγξή ψζηε επηηπγράλεηαη νκνηνγελέο θαη 
ειθπζηηθφ απνηέιεζκα θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπιινγή ηνπ θνκκέλνπ ρφξηνπ. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7zZ7499vYAhXICpoKHY_8CBoQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Fenni%2F%25CE%25AE%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B9&usg=AOvVaw2OndfQfzPHQQ-qTUMFjawI
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Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη έλα πεξηνδηθφ πξφγξακκα επαλαιήςεσλ θνπξέκαηνο ριννηάπεηα: 
 

ΜΖΝΑ Απξίιηνο Μάηνο Ινύληνο Ινύιηνο Αύγνπζηνο επηέκβξηνο Οθηώβξηνο 

ΔΠΑΝΑΛΖΦΔΙ 1 2 2 2 1 1 1 

 
Οη παξαπάλσ επαλαιήςεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ σο πξνο ην ρξφλν εθαξ-

κνγήο ηνπο θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ηνπο αλά κήλα αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε επηθξαηνχζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 
θαη ηηο απαηηήζεηο θνπξέκαηνο ηνπ ριννηάπεηα θάζε επηκέξνπο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

Δπίζεο, δχλαηαη λα γίλεη αλαπξνζαξκνγή ζηνλ αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ θνπήο ριννηάπεηα θάζε επη-
κέξνπο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πξαζίλνπ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηνρψλ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θνπξέκα-
ηνο ηνπ ριννηάπεηα πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ, ψζηε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πηζαλψο λα ππεξβνχλ ηνλ ελδεη-
θηηθφ αξηζκφ ησλ δέθα επαλαιήςεσλ ή ζε άιιεο λα απαηηεζνχλ ιηγφηεξεο απφ δέθα, πξνζκεηξψληαο θαη αλα-
πξνζαξκφδνληαο αζθαιψο θαη ηηο αληίζηνηρεο εθηάζεηο επέκβαζεο, νπσζδήπνηε εληφο ησλ νξίσλ ηεο θαηαγε-
γξακκέλεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

ε θάζε πεξίπησζε, νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πηζαλφλ πξνθχςεη, ζα γίλεη κε-
ηά απφ έγθξηζε θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο. 

Σα θνπξέκαηα ηνπ ριννηάπεηα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, 
ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξγηψλ, αββαηνθχξηαθσλ θαη σξαξίσλ εθηφο ππεξεζίαο 
(απνγεχκαηα) φπνπ θξηζεί απαξαίηεην, αθνχ πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηνλ αλάδνρν γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγα-
ζηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ παξέκβαζεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζήο ηνπο.  
 

10. Δκπεηξία θαη ηερληθή θαηάξηηζε. 
Σν ζπλεξγείν ηνπ αλάδνρνπ ζα πξέπεη λα ζηειερψλεηαη απφ ππεχζπλν γεσηερληθφ (γεσπφλν, δαζνιφγν, 

ηερλνιφγν γεσπνλίαο ή δαζνπνλίαο) ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη θαη ζα επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο. Θα πξέπεη λα απνηε-
ιείηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε εκπεηξία ψζηε λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο θνπήο 
ριννηάπεηα θαη θιαδεκάησλ, κε ηνλ πιένλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν, εξγάηεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ 
θιαδέκαηνο,  νδεγφ θνξηεγνχ, θ.ιπ. 

 Όινη νη εξγαδφκελνη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη απαξαηηήησο κε ηα θαηάιιεια είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
(π.ρ. θξάλνο, πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα, θφξκα εξγαζίαο θ.ιπ.). 
 

11. Λνηπόο εμνπιηζκόο. 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ απαηηνχ-

ληαη θαηά πεξίπησζε γηα ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή θνπή ηνπ ριννηάπεηα θαη θιάδεπζεο δέληξσλ.  
Θα πξέπεη λα δηαζέηεη θαιά ζπληεξεκέλεο θαη ιεηηνπξγηθέο ριννθνπηηθέο κεραλέο (βελδηλνθίλεηεο κε θα-

ηάιιειν δνρείν ζπιινγήο) θαη ηξαθηέξ, ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα (κεζηλέδαο), ηα απαξαίηεηα κηθξνεξγαιεία 
ρεηξφο θαη ινηπά παξειθφκελα (ζθνχπεο θχιισλ, ηζνπγθξάλεο, ρεηξνπξίνλα, θιαδεπηήξηα, ηαηλίεο ζήκαλζεο 
θ.ιπ.), θπζεηήξεο, θαζψο θαη  θνξηεγφ φρεκα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ελ ιφγσ κεραλεκάησλ απφ θαη πξνο ηνπο 
ρψξνπο επέκβαζεο, γηα ηελ  απνκάθξπλζε ησλ ππνινίπσλ πξντφλησλ θνπήο, θ.ιπ.  

Δπίζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα Θα πξέπεη λα δηαζέηεη θαιά ζπληεξεκέλα θαη ιεηηνπξγηθά αιπζνπξί-
νλα, ηειεζθνπηθά αιπζνπξίνλα ξπζκηδφκελνπ χςνπο θνπήο, ηα απαξαίηεηα κηθξνεξγαιεία (θιαδεπηήξηα, ζθά-
ιεο, ρεηξνπξίνλα, ζρνηληά, ηαηλίεο ζήκαλζεο θ.ιπ.) θαζψο θαη κε θνξηεγφ φρεκα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ππν-
ινίπσλ πξντφλησλ θνπήο. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηθαλφ αξηζκφ θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θνπήο ριννηά-
πεηα θαη θιαδέκαηνο θαη ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο παξέκβαζεο ζε 
πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία θάζε θνξά, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ έληνλνπ ξπζκνχ αλάπηπμήο ηνπ ρινν-
ηάπεηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη άκεζα ην επηζπκεηφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 
πνπ ζα ζπληεξεί. 

Σα κεραλήκαηα θνπήο ηνπ ριννηάπεηα, θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα 
θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη θαηάιιεια κεηά απφ θάζε ρξήζε, έηζη ψζηε λα κελ κεηαθέξνληαη θπηνπα-
ζνγφλα απφ κηα πεξηνρή ζε άιιε. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ ριννηάπε-
ηα απφ ηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά ησλ κεραλεκάησλ θνπήο. 

http://el.synonymfinder.net/synwnyma/a-1/asfalws
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Δπίζεο, ηα κεραλήκαηα θιάδεπζεο θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα θα-
ζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη θαηάιιεια, έηζη ψζηε λα κελ κεηαθέξνληαη θπηνπαζνγφλα απφ ηπρφλ πξν-
ζβεβιεκέλα δέλδξα ζε πγηή. 

 
12. Όξνη θαη απαηηήζεηο πγηεηλήο-αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Γηα ην θιάδεκα  είλαη  ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΔ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο «Δ-

ιάρηζηεο απαηηήζεηο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ» (φπσο ελζσκαηψζεθε ζηελ 
Διιεληθή Ννκνζεζία κε ην ΠΓ 305/96). 

Σα κέηξα αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ζπληεινχλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ αηπ-
ρεκάησλ. Έγθαηξα θαη ηνπιάρηζηνλ κηα εκέξα πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιί-
δεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ε δπλαηφηεηα ηεο απξφζθνπηεο θνπήο ηνπ ριννηάπεηα θαη θιάδεπζεο ησλ 
δέληξσλ ζηελ πεξηνρή επέκβαζεο. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη  ηελ έγθαηξε ηνπνζέηεζε ηαηληψλ ζήκαλζεο γηα ηελ 
απνθιεηζκφ ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο θαη ηελ έγθαηξε ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ γηα ηελ απνκά-
θξπλζε ησλ ζηαζκεπκέλσλ απηνθηλήησλ.  

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη γηα θάζε θαζνιηθή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζηηο νδνχο φπνπ 
ζα γίλνπλ νη επεκβάζεηο, πξέπεη πξνεγνπκέλσο ππνρξεσηηθά λα έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επηβιέπνπζα 
ππεξεζία πνπ εηζεγείηαη ηελ εξγαζία θαη ην αξκφδην ηκήκα ηεο Σξνραίαο Κηλήζεσο. 

Ο εμνπιηζκφο αζθάιεηαο ζα απνηειείηαη απφ ζηνιή εξγαζίαο (ζαθάθη, παληειφλη ή θφξκα), θξάλνο, 
πξνζηαηεπηηθέο κάζθεο, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, σηναζπίδεο, γάληηα, επηγνλαηίδεο, κπφηεο, δψλε θ.ιπ. Σα παξα-
πάλσ είδε ζα αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο 
(ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ). 

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη ε ζσζηή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν 
ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ηερλίηε θιαδέκαηνο. Σα κέηξα αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ζπληεινχλ ζηελ εια-
ρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ αηπρεκάησλ: 

1. Οη εξγαδφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ έκκεζα ζε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο (θαζαξηζκφο, απνκάθξπλζε 
θιαδηψλ, ζθνππηδηψλ, κεηαθνξά πιηθψλ θαη πξντφλησλ θνπήο, θ.ιπ.), ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 
δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ απφ ηα δέληξα πνπ θιαδεχνληαη, εθηφο θαη αλ είλαη απαξαίηεηε ε αθαίξεζε κεγάισλ 
θνξκψλ ε νπνία ζα εθηειείηαη απφ νκάδα εξγαδνκέλσλ θαη ζε ηθαλή απφζηαζε δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ κέ-
ηξσλ απφ ηα ζεκεία θνπήο ηνπ ριννηάπεηα πξνο απνθπγή αηπρήκαηνο απφ εθζθελδνληζκέλα αληηθείκελα, πέ-
ηξεο, θ.ιπ. 

2. Πξηλ αξρίζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία θνπήο ριννηάπεηα ή θιαδέκαηνο, ν ρεηξηζηήο ηνπ κεραλήκαηνο 
θνπήο ή ηνπ αιπζνπξίνλνπ ή/θαη ν επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ εξγαζίαο ζα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηα ραιαξά 
άθξα, ηα ρνληξά θνκκάηηα, ή άιιν ππεξπςσκέλν πιηθφ, ζα επηζεσξήζνπλ ηελ πεξηνρήο εθηέιεζεο ησλ θαη ζα 
εληνπίζνπλ ηπρφλ εκπφδηα. Ο επηθεθαιήο ζα θαζνξίζεη εάλ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη 
γηα ηηο δηαδηθαζίεο θνπήο θαη θιαδέκαηνο θαη ηα θαζήθνληα εθάζηνπ. 

3. Οη εξγαδφκελνη ζα θαηαλεκεζνχλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο αλάινγα κε ηα θαζήθνληά ηνπο θαη ζα νξγαλσ-
ζνχλ, έηζη ψζηε νη ελέξγεηεο ηνπ ελφο εξγαδνκέλνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο γηα νπνηνδήπνηε άιιν εξγα-
δφκελν. 

4. Γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο ε ρξή-
ζε ησλ κεραλεκάησλ θνπήο, θιαδέκαηνο θαη νη ινηπέο ελέξγεηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα 
ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηνλ απνθιεηζκφ πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή γηα φζν δηάζηεκα δηαξθνχλ νη εξγαζίεο.  

5. Οη εξγαδφκελνη πνπ πξέπεη λα επαλέιζνπλ ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο δε ζα πιεζηάδνπλ πξηλ ηνπο αληη-
ιεθζεί ν ρεηξηζηήο ηνπ αιπζνπξίνλνπ. 

6. Θα εμεηάδεηαη εάλ ζηε δψλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηέξρνληαη ειεθηξνθφξα θαιψδηα θαη αλάινγα 
ζα ζρεδηάδεηαη ην θιάδεκα έηζη ψζηε νχηε ν εξγαδφκελνο, νχηε ηα εξγαιεία θιαδέκαηνο αιιά νχηε ηα θνκκέλα 
θιαδηά λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα θαιψδηα. 

7. Όηαλ ππάξρεη θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία ρεηξφο κε κφλσζε. 
8. Απαγνξεχεηαη ην θιάδεκα δέληξσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή ή είλαη επηθίλδπλα θνληά ζε ειεθηξνθφξα 

ζχξκαηα, ρσξίο ηελ παξνπζία ηερληθνχ ηεο Γ.Δ.Ζ. 
 
15. Απνκάθξπλζε πξντόλησλ θνπήο. θιάδεπζεο. 
Ζ ζπιινγή θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη θιάδεπζεο (ρφξηα, θιαξηά, μχια θ.ιπ.) γίλεηαη 

απζεκεξφλ κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ, ε κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ θαη ε απφξξηςή 
ηνπο ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε επηβιέπνπζα αξκφδηα ππεξεζία, αλεμαξηήηνπ ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο ζε 
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ζέζε πνπ επηηξέπεηαη, ψζηε νη ρψξνη πνπ ζα εθηεινχληαη νη εξγαζίεο λα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξνί. Καηά ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα κελ κέλνπλ ππνιείκ-
καηα ζε δηαδξφκνπο ή ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ (ζθνχπηζκα - θαζαξηφηεηα). Καηά ηε κεηαθνξά πξέπεη κε επζχλε 
ηνπ αλαδφρνπ λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνο απφξξηςε πιηθψλ, ψζηε λα κελ ξππαίλνπλ ηα 
ζεκεία απφ ηα νπνία δηέξρνληαη ηα νρήκαηα κεηαθνξάο ηνπο θαη λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο πηψζεο ηνπο απφ ην 
φρεκα, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Κ.Τ.Α. ΖΠ/50910/2727/16-12-2003) πεξί ηεο δηαρείξηζεο 
ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη θαηνρήο άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ.  
 

16. Κξηηήξηα απνδνρήο εξγαζίαο. 
Α. ΔΡΓΑΙΔ ΚΟΤΡΔΜΑΣΟ  ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ. 
α. Απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ επέκβαζεο απφ ππνιείκκαηα θν-

πήο, θιάδεπζεο θαη απφ μέλα αληηθείκελα θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν δηάξθεηαο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
β. Καηαιιειφηεηα επνρήο επεκβάζεσλ απνθεχγνληαο αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

θαη ηηο απαηηήζεηο θνπξέκαηνο ηνπ ριννηάπεηα θάζε επηκέξνπο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 
γ. Λεπηνκεξέο θαη νκνηφκνξθν θνχξεκα ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ριννηάπεηα κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιε-

ισλ εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ θνπήο γηα θάζε πεξίπησζε. 
δ. Γηαηήξεζε ηνπ ριννηάπεηα ζην ελδεδεηγκέλν χςνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 
ε.  Πξφγξακκα εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ ριννηάπεηα  εγθεθξηκέλν απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 
ζη. Γηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο θαη πγείαο ηνπ ριννηάπεηα. 
δ.  Δπηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
Β. ΔΡΓΑΙΔ ΚΛΑΓΔΜΑΣΟ ΓΔΝΣΡΧΝ. 
α. Απνκάθξπλζε πξντφλησλ θνπήο θαη θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ απφ ηα ππνιείκκαηα θιάδεπζεο. 
β. Καηαιιειφηεηα επνρήο θιαδέκαηνο απνθεχγνληαο πεξηφδνπο θαχζσλα ή παγεηνχ. 
γ. Κιάδεκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είδνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο ηνπ δέλδξνπ. 
δ. Έιεγρνο ζπαζκέλσλ θιάδσλ. 
ε. Θέζε θαη θαζαξφηεηα ηνκψλ (ιείεο θαη πιάγηεο πξνο ηα θάησ). 
ζη. Δπάιεηςε ηνκψλ κε πξνζηαηεπηηθφ πνιηφ. 
 δ. Δπηκέηξεζε ησλ δέληξσλ. 
 

 
17. Δξγαζίεο. 
 
Άξζξν  1ν Κνύξεκα ριννηάπεηα ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ (πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο 
ραξέο, παξηέξηα, δηακνξθσκέλνπο θαη αδηακφξθσηνπο ρψξνπο εθαηέξσζελ ησλ νδψλ, θ.ιπ.), πνπ βξί-
ζθνληαη ζηελ Κνηλφηεηα Αλαηνιήο, ζηελ Κνηλφηεηα Νενθαηζάξεηαο θαη ζηελ Κνηλφηεηα Μπάθξαο ηεο Γε-
κνηηθήο Δλφηεηαο Αλαηνιήο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. 
 
Δξγαζία θνπήο ρφξηνπ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαηά πεξίπησζε (ριννθν-

πηηθέο κεραλέο θαη ηξαθηέξ, ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα, εξγαιεία ρεηξφο θαη ινηπά παξειθφκελα, θπζεηήξεο, 
θ.ιπ.), ζε επηθάλεηεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ θαιχπηνληαη απφ ριννηάπεηα. Ζ εξγαζία θνπήο µε 
ηα ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα ζα πξνεγείηαη ηνπ θνπξέκαηνο µε ηηο ριννθνπηηθέο κεραλέο θαη ηα ηξαθηέξ έηζη 
ψζηε ε θνπξεκέλε επηθάλεηα λα είλαη ζηνλ ζχλνιφ ηεο νκνηφκνξθα θνκκέλε ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη ζεκεία 
ζηα νπνία δελ έρεη θνπεί ην ρφξην θαη ζα γίλεηαη ζηηο παξπθέο ησλ ρψξσλ επέκβαζεο, γχξσ απφ ζάκλνπο θαη 
ζπζηάδεο ζάκλσλ, απφ ην ιαηκφ ησλ δέλδξσλ (απνκάθξπλζε θαη ησλ απηνθπψλ ιαίκαξγσλ βιαζηψλ πνπ θχν-
ληαη ζηνλ θνξκφ ηνπο) θαη ζηα παξηέξηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ ρψξσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ριννηάπεηα. Ζ 
ρξήζε ησλ ρνξηνθνπηηθψλ κεραλεκάησλ  ζα πξέπεη λα γίλεηαη µε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηα 
δέλδξα θαη ηνπο ζάκλνπο  γηα λα µελ ηξαπκαηίδεηαη ν θνξκφο ηνπο. Ζ θνπή ηνπ ρφξηνπ ζα γίλεηαη ζε χςνο πέληε 
(5) εθαηνζηψλ πεξίπνπ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Καηά ηελ εξγαζία θνπξέκαηνο δελ ζα παξακέλνπλ επά-
λσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ριννηάπεηα ππνιείκκαηα θνκκέλνπ ρφξηνπ. Σα πξντφληα θνπήο ζα καδεχνληαη µε θαηάι-
ιεια εξγαιεία θαη ζα απνκαθξχλνληαη απζεκεξφλ µε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ, ζε ρψξν πνπ ζα ππνδερζεί απφ 
ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Πξηλ ην θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ζα πξνεγείηαη θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο-
ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε θάζε είδνπο ζθνππηδηψλ (ραξηηά, πιαζηηθά, ζπαζκέλα γπαιηά ή άιια ζξαχζκαηα, 
αθαζαξζίεο, μεξά θιαδηά, θχιια, θ.ιπ.) θαη νηηδήπνηε πεξηηηφ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιί-
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δεηαη ε απξφζθνπηε θνπή ηνπ ριννηάπεηα. Οη εξγαζίεο θνπήο πξέπεη λα γίλνληαη ηηο θαηάιιειεο απφ άπνςε 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ εκέξεο θαη ψξεο θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο παξέκβαζεο ζε πεξηζ-
ζφηεξα απφ έλα ζεκεία (ηθαλφο αξηζκφο θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θνπήο ριννηάπεηα θαη αληίζηνηρνπ πξνζσ-
πηθνχ), πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη άκεζα ην επηζπκεηφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε παξακηθξή φριεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ  επη-
ζθεπηψλ ησλ πάξθσλ.  

Ζ επηβιέπνπζα ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ πίλαθα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ή 
πηζαλψο θάπνηεο επείγνπζεο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

 
Άξζξν  2ν Αλαλέσζε θαη δηακόξθσζε θόκεο ή θνπή  δέλδξσλ ύςνπο από 4 m  έσο 8 m πεξίπνπ, 

ζε πιαηείεο, πάξθα, δελδξνζηνηρίεο, λεζίδεο, εξείζκαηα θ.ιπ., πνπ βξίζθνληαη ζηελ Κνηλφηεηα Αλαηνιήο, 
ζηελ Κνηλφηεηα Νενθαηζάξεηαο θαη ζηελ Κνηλφηεηα Μπάθξαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλαηνιήο ηνπ Γήκνπ Ησ-
αλληηψλ. 

Κιάδεκα ή θνπή δέληξσλ ζε δελδξνζηνηρίεο νδψλ θαη πεδφδξνκσλ ζε πιαηείεο, πάξθα θαη αλνηρηνχο 
ρψξνπο ή ζε λεζίδεο θαη ζε παξάπιεπξνπο ρψξνπο νδψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε. ηελ ηηκή κνλά-
δαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε 
επάιεηςε ησλ ηνκψλ κε θαηάιιεια θπηνπξνζηαηεπηηθά πιηθά φπνπ απηφ απαηηείηαη, θαζψο θαη ε δαπάλε απν-
κάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεη-
ρζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία.  

Ζ επηβιέπνπζα ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ πίλαθα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ή 
πηζαλψο θάπνηεο επείγνπζεο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

 
  
 

Ησάλληλα       20/03/2020 
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηε-
ηαο, Αλαθχθισζεο πληήξεζεο Έξγσλ 

θαη Πξαζίλνπ 
 
 

Θενθάλεο Σζεθνχξαο 
Π.Δ. Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Ησάλληλα     20/03/2020 
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 
 
 
 
 

Γεψξγηνο ανχγθνο 
Γεσπφλνο Π.Δ. 

Ησάλληλα     20/03/2020 
Ζ  πληάμαζα 

 
 

 
 
 

Δπηπρία Δπηπρηάδνπ 
Γεσπφλνο Π.Δ 
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ  

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 
πξαζίλνπ Γ.Δ. Αλαηνιήο  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14.497,58 € 
ΔΣΟ: 2020 

 
 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ν 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΦΖ 

Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά: 
α) ηηο εξγαζίεο  θνπήο ριννηάπεηα  ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, 
β) ηηο εξγαζίεο αλαλέσζεο  θαη δηακόξθσζεο θόκεο δελδξνζηνηρηώλ  πνπ θχνληαη θαηά κήθνο νδψλ, 
πεδφδξνκσλ θαη γεληθφηεξα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλαηνιήο, πξνυπνιν-
γηζκνχ δεθαηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ελελήληα επηά επξψ θαη πελήληα νθηψ ιεπηψλ (14.497,58 €) 

 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  
ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Ζ δηελέξγεηα θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ – εξγαζίαο, δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 
 λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ». 
 Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο (Γ.Κ.Κ. N.3463/06). 
 Νφκνη θαη Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ ελαξκφληζαλ ηελ Δζληθή Ννκνζεζία κε ην Κνηλνηηθφ 

Γίθαην. 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο: 
1. Σερληθή Έθζεζε. 
2. Δλδεηθηηθή Πξνκέηξεζε. 
3. Πξνυπνινγηζκφο. 
4. Σηκνιφγην Μειέηεο.  
5. Σερληθή Πεξηγξαθή.  
6. Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
7. Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο.  
8. Σηκνιφγην Πξνζθνξάο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  
ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑ∆ΟΥΟΤ  

Ζ δεηνχκελε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Αλαηνιήο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ απαηηεί γηα ηελ πινπνίεζή ηεο εμεηδηθεπκέλε θαη ζπλδπαζκέλε γλψζε ζηνλ ην-
κέα ηεο θεπνηερλίαο. Δηδηθφηεξα ν αλάδνρνο νθείιεη λα νξγαλψζεη, λα ππνζηεξίμεη θαη λα πινπνηήζεη µε ηξφπν 
άξηην, φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη 
ζρεηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξίλεηαη εληφο είθνζη ηεζ-
ζάξσλ σξψλ ζε αηηήκαηα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηηο ππεξεζίεο πνπ αλέιαβε.   

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη θαη’ επαλάιεςε, ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζί-
λνπ πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο. Ο αλά-
δνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ απνκάθξπλζε ππνιεηκκάησλ θνπήο θαη θιαδέκαηνο, άρξεζησλ πιηθψλ, θ.ιπ. 
απφ ηνπο ρψξνπο επέκβαζεο. Θα πξέπεη δε λα ιακβάλεη φιεο ηηο πξνθπιάμεηο θαη ζεκάλζεηο γηα απνθπγή αηπ-
ρήκαηνο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ  άκεζε απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ ζε δίθηπα, πιάθεο πεδνδξνκίσλ, απηνθίλεηα, θ.ιπ. θαη ηελ επαλαθνξά ηνπο ζηελ πξφηεξε θαηά-
ζηαζε, ρσξίο ηελ απαίηεζε επηπιένλ απνδεκίσζεο απφ κέξνπο ηνπ.  
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πγθεθξηκέλα  πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο θνπξέκαηνο ριννηάπεηα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ 
ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλαηνιήο (Κνηλφηεηα Αλαηνιήο, Κνηλφηεηα Νενθαηζάξεηαο θαη Κνηλφηεηα Μπάθξαο) ηνπ 
Γήκνπ Ησαλληηψλ, έθηαζεο πεξίπνπ 22,31 ζηξεκκάησλ θαη πξνβιέπνληαη λα πινπνηεζνχλ δέθα επαλαιήςεηο 
θνπήο ηνπ ριννηάπεηά ηνπο θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζήο ηνπ, ήηνη ζε 223,10 
ζηξέκκαηα ζπλνιηθά. 

Με ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο θνπήο ριννηάπεηα ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ρψξνπο ζπλεπψο επηδηψθεηαη ε δη-
αηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο θαη πγείαο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ θαη αθ’ εηαίξνπ ε εμαζθάιηζε ηεο αηζζεηηθήο θαη 
ιεηηνπξγηθήο παξνπζίαο ηνπ ζην ρψξν πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ην ρψξν απηφ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ηφζν γηα ηνλ 
ελδειερή θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ θνπή, φζν θαη γηα ηελ επηκειή θαη ιεπηνκεξή ζπγθέληξσζε θαη απνκά-
θξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο.  

Ζ εξγαζία θνπήο µε ηα ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα ζα πξνεγείηαη ηνπ θνπξέκαηνο µε ηηο ριννθνπηηθέο 
κεραλέο θαη ηα ηξαθηέξ έηζη ψζηε ε θνπξεκέλε επηθάλεηα λα είλαη ζηνλ ζχλνιφ ηεο νκνηφκνξθα θνκκέλε ρσξίο 
λα παξνπζηάδνληαη ζεκεία ζηα νπνία δελ έρεη θνπεί ην ρφξην θαη ζα γίλεηαη ζηηο παξπθέο ησλ ρψξσλ επέκβα-
ζεο, γχξσ απφ ζάκλνπο θαη ζπζηάδεο ζάκλσλ, απφ ην ιαηκφ ησλ δέλδξσλ (απνκάθξπλζε θαη ησλ απηνθπψλ 
ιαίκαξγσλ βιαζηψλ πνπ θχνληαη ζηνλ θνξκφ ηνπο) θαη ζηα παξηέξηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ ρψξσλ ηεο επη-
θάλεηαο ηνπ ριννηάπεηα. 

Ζ ρξήζε ησλ ρνξηνθνπηηθψλ κεραλεκάησλ  ζα πξέπεη λα γίλεηαη µε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηνρέο 
γχξσ απφ ηα δέλδξα θαη ηνπο ζάκλνπο  γηα λα µελ ηξαπκαηίδεηαη ν θνξκφο ηνπο. Ζ θνπή ηνπ ρφξηνπ ζα γίλεηαη 
ζε χςνο πέληε (5) εθαηνζηψλ πεξίπνπ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Καηά ηελ εξγαζία θνπξέκαηνο δελ ζα 
παξακέλνπλ επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ριννηάπεηα ππνιείκκαηα θνκκέλνπ ρφξηνπ.  

Οη εξγαζίεο θνπήο πξέπεη λα γίλνληαη ηηο θαηάιιειεο απφ άπνςε θαηξηθψλ ζπλζεθψλ εκέξεο θαη ψξεο 
θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο παξέκβαζεο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία (ηθαλφο αξηζ-
κφο θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θνπήο ριννηάπεηα θαη αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνχ), πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη 
άκεζα ην επηζπκεηφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα απν-
θεχγεηαη ε παξακηθξή φριεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ησλ  επηζθεπηψλ ησλ πάξθσλ.  

 
Οη εξγαζίεο θιάδεπζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαλέσζε-δηακφξθσζε θφκεο εθαηόλ νγδόληα ηξηώλ (183) 

δέληξσλ, χςνπο  4m έσο 8m, θαη ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο σο πξνο ηα ζε-
κεία επέκβαζεο θαη ηνπο επηκέξνπο θιαδεπηηθνχο ρεηξηζκνχο.  

Δλδεηθηηθά πξφθεηηαη γηα είδε δέληξσλ κέηξηαο αλάπηπμεο (αεηζαιή ή θπιινβφια) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζαλ δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζε δελδξνζηνηρίεο νδψλ θαη πεδφδξνκσλ, ζε πιαηείεο, πάξθα θαη ινηπνχο θνηλφ-
ρξεζηνπο ρψξνπο, φπσο ιηγνχζηξα (Ligustrum japonicum), θαιισπηζηηθέο κνπξηέο (Morus platanifolia), θαιισ-
πηζηηθέο δακαζθεληέο (Prunus cerasifera “Pissardii”), ηίιηα (Tilia tomentosa),  ξνβίληεο ε ςεπδναθαθίεο (Robinia 
pseudoacacia), καλφιηεο (Magnolia virginiana),  θνπηζνππηέο (Cercis siliquastrum), ιηξηφδελδξα (Liriodendron 
tulipifera), ζθελδάκηα πιαηαλνεηδή (Acer platanoides), ηππνθαζηαληέο (Aesculus hippocastanum) θ.ιπ 

Ζ δηακφξθσζε ηεο θφκεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά πξφηππα, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν ησλ δέληξσλ θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα θάζε πεξίπησζεο. Καηά ην θιάδεκα ζα αθαηξείηαη κεγάιν 
κέξνο ησλ παιαηψλ βιαζηψλ ηνπ δέληξνπ, κε ζηφρν ηελ αλαλέσζε ηεο βιάζηεζεο θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ ζρή-
καηνο ηνπ δέλδξνπ. Ζ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπ δέλδξνπ ζα γίλεηαη κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ησλ ραξα-
θηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο. ζα γίλεηαη κε ζηφρν ηελ αθαίξεζε μεξψλ ή πξνζβεβιεκέλσλ θιάδσλ, ζπκπεξηιακβαλν-
κέλσλ ιαίκαξγσλ βιαζηψλ θαη παξάξξηδσλ, θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ ζρήκαηνο αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηνπ δέ-
ληξνπ.  

Όπνπ ππάξρνπλ ρακεινί θιάδνη απηνί ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ ζε χςνο απφ 1,80 κ έσο 2,40 κ απφ ην 
έδαθνο, έηζη ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε δηάβαζε θάησ απφ ηα δέληξα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηε-
ζεί επηιεθηηθή αθαίξεζε θιάδσλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ αέξα θαη ηνπ θσηηζκνχ ζην εζσηεξηθφ 
ηεο θφκεο, έηζη ψζηε λα κεησζεί ε αληίζηαζε ηνπ δέληξνπ ζηνλ άλεκν θαη ζπλεπψο λα απμεζεί ε ζηαζεξφηεηά 
ηνπ. Ζ αθαίξεζε ησλ θιαδηψλ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηεο θφκεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 
λα δηαηεξείηαη ε ηζνξξνπία ηνπ δέληξνπ δηαηεξψληαο ην θέληξν βάξνπο ηνπ δέληξνπ ρακειά θαη ζην θέληξν ηνπ 
θνξκνχ. Δπίζεο ζα απνθνπνχλ θνξπθέο βιαζηψλ ή θιάδσλ απφ ην εμσηεξηθφ ηκήκα ηεο θφκεο γηα ηε κείσζε 
ηνπ ζπλνιηθνχ ηεο φγθνπ φπνπ ν φγθνο ηεο θφκεο παξεκπνδίδεη παξαθείκελα θηίξηα, θσηηζκφ θ.ιπ. 

Ζ αθαίξεζε απηψλ ησλ θιάδσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχξξηδα ζηε δηαθιάδσζε, ρσξίο λα αθήλεηαη «ηα-
θνχλη».  

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7zZ7499vYAhXICpoKHY_8CBoQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.lexigram.gr%2Flex%2Fenni%2F%25CE%25AE%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B9&usg=AOvVaw2OndfQfzPHQQ-qTUMFjawI
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://www.geoponiko-parko.gr/products/products-categories/dentra-kipou/anthofora-kallopistika/skias/246-detail
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%B7_%CF%88%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
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Οη ηνκέο θιαδέκαηνο δηακέηξνπ πάλσ απφ 5 εθ. ζα θαιχπηνληαη κε πξνζηαηεπηηθά πιηθά, ψζηε λα απν-
ηξέπεηαη ε εηζαγσγή θπηνπαζνγφλσλ νξγαληζκψλ ζηα θπηά θαη λα επηηαρχλεηαη ε επνχισζε ηεο πιεγήο. Οη 
ηνκέο ζα είλαη ιείεο θαη πιάγηεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο, πνπ θαζηζηά ηα 
δέλδξα εππξφζβιεηα ζε κπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ κέζα λα απνκαθξχλεη φια ηα πξντφληα θνπήο κε θνξηεγφ φρεκα 
θαη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο είλαη επηηξεπηφ απφ ηε λνκνζεζία. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα θαζαξίδεη ην ρψξν απφ ηα 
ςηιά ππνιείκκαηα θνπήο. 

 
ΑΡΘΡΟ  5Ο  

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ 
1. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε ε νπνία ζα ηνπ 

εμαζθαιίδεη ζπλερψο ηελ απφιπηε ππνζηήξημε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θά-
ιπςε ησλ εξγαζηψλ θνπήο ρφξηνπ θαη θιάδεπζεο δέληξσλ ζε πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, παξηέξηα θαη 
ηνπο ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο επζχλεο ηνπ.  Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα 
απνδεηθλχεηαη ε ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε πνπ δηαζέηνπλ θαη ζα εθαξκφζνπλ (ηερληθφ πξνζσπηθφ, κερα-
λνινγηθφο εμνπιηζκφο, θ.ιπ.). 

2. Ο αλάδνρνο ηειεί πάληνηε ππφ ηελ επνπηεία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ πξνο 
ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο νπνίαο νθείιεη απφιπηε ζπκκφξθσζε επξηζθφκελνο ζε ζπλερή επαθή γηα λα πηζην-
πνηείηαη θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

3. Σν πάζεο θχζεσο θαη εηδηθφηεηαο έκκηζζν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θνπήο ρινν-
ηάπεηα ακείβεηαη θαη αζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη ξεηά φηη απαγνξεχεηαη ε απα-
ζρφιεζε αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε απαζρφιεζεο αιινδαπψλ, ζα πξέπεη απηνί λα θαηέρνπλ 
λφκηκε άδεηα εξγαζίαο, ε νπνία ζα ζεσξείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Οη νδεγνί ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, 
θαζψο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο ζα αληηθαζίζηαληαη, εθφζνλ ην απαηηήζεη ε 
αξκφδηα ππεξεζία, ζε πεξίπησζε πνπ ζα θξηζνχλ αθαηάιιεινη γηα ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 
εξγαζηψλ. 

4. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο παξφκνηαο θαηάζηαζεο πνπ πξνθα-
ιεί αδπλακία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν, έηζη 
ψζηε λα νινθιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν πξφγξακκα εξγαζηψλ, ρσξίο δηαθνπή. 

5. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζχκβαζε ή ζε κέξνο απηήο απφ άιιν θπζηθφ ή λν-
κηθφ πξφζσπν, ρσξίο έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ ε νπνία πξνθχπηεη κεηά απφ αληίζηνηρε α-
πφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

6. Ζ Γεκνηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηά απφ ζπλερή επαλάιεςε αληηζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 
ηνπ αλαδφρνπ σο πξνο ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο ησλ αλαηεζεηκέλσλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία εξγαζηψλ θν-
πήο ριννηάπεηα, λα θεξχμεη έθπησην ηνλ εξγνιάβν, αθνχ πξψηα ηνλ θαιέζεη ζε εμψδηθε δηακαξηπξία δεθαπέληε 
εκέξεο πξηλ, γηα λα ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ εγγξάθσο. 

7. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ελψ ν Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ 
Γήκν Ησαλληηψλ.  

8. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε λα παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ πξέπεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θνπήο ριννηάπεηα θαη θιαδέκαηνο δέληξσλ θαη 
επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα ηηο ηπρφλ δεκηέο ηηο νπνίεο ζα πξνμελήζεη κε ππαηηηφηεηά ηνπ πξνο ηξίηνπο ή ζε αληη-
θείκελα. Γηα αηπρήκαηα ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, 
ν Γήκνο Ησαλληηψλ δελ θέξεη θακία επζχλε θαη αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο, ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη 
ηηο πνηληθέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο.  

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εληφο 15 εκεξψλ, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο βεβαίσζε 
φηη ζα είλαη αζθαιηζκέλνο πξνο ηξίηνπο θαη ζα θαιχπηεηαη γηα ηελ αζηηθή επζχλε, γηα δεκηέο πνπ ηπρφλ πξνθα-
ιέζεη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.   

9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη κε πιήξε θάιπςε αζηηθήο επζχλεο ηνπ ηδίνπ (αλάδνρνο) 
θαη ηνπ εξγνδφηε γηα πιεξσκή απνδεκίσζεο ζε ηξίηνπο ιφγσ ζσκαηηθψλ βιαβψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 
ςπρηθήο νδχλεο ή εζηθήο βιάβεο θαη πιηθψλ δεκηψλ πξνμελνχκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ πξνβιεπφ-
κελσλ εξγαζηψλ.  

10.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θάζε ζηηγκή λα είλαη ζε ζέζε λα παξαδψζεη ζηελ  αξκφδηα ππεξεζία 
ηελ ππεχζπλε δήισζε ή βεβαίσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ γηα ηε ζχλαςε θαη δηαηήξεζε ζε ηζρχ φισλ ησλ 
αλσηέξσ αζθαιίζεσλ. 
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11.  Οη παξαπάλσ αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ, νχηε πεξηνξίδνπλ ηηο ζπκβαηηθέο επζχλεο θαη ππν-
ρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο παξακέλεη ππεχζπλνο γηα θάζε πνζφ απνδεκίσζεο πξνο ηξίηνπο, πέξαλ ηνπ 
αλψηαηνπ πνζνχ αζθαιίζεσο, φπσο θαη γηα ηηο εμαηξέζεηο, πεξηνξηζκνχο, πξνλφκηα, εθπηψζεηο, θ.ιπ. πνπ αλα-
θέξνληαη ζηα αζθαιηζηήξηα φπσο επίζεο θαη γηα θάζε άιιε δεκηά ή βιάβε ζην έξγν πέξα απφ ην αζθαιηδφκελν 
πνζφ.  

12.  Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηπρφλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηηο εξ-
γαζίεο θνπήο ριννηάπεηα ζε θπηηθφ πιηθφ θαη δίθηπα θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, αξδεπηηθά δίθηπα, πιάθεο πεδν-
δξνκίσλ, νρήκαηα, θ.ιπ. θαη ηελ επαλαθνξά ηνπο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε, ρσξίο ηελ απαίηεζε επηπιένλ απν-
δεκίσζεο. Ζ απνθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη άκεζε θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν φιεο νη 
πξνθπιάμεηο θαη ζεκάλζεηο γηα απνθπγή αηπρήκαηνο. 

13.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη θιαδέκαηνο (ρφξ-
ηα, θιαδηά θ.ιπ.) απζεκεξφλ  θαη λα ηα απνζέζεη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ επηβιέ-
πνπζα ππεξεζία, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη ηαπηφρξνλα λα πξνβεί ζε θαζαξηζκφ 
ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ απφ ηα ςηιά ππνιείκκαηα ηεο θνπήο. 

14.  Ο Γήκνο Ησαλληηψλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο κε ηε ζχκθσλε γλψκε 
ηνπ εξγνιάβνπ, ζχκθσλα κε ην λ. 4412/2016 θαη κεηά απφ Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ησ-
αλληηψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 
Ζ θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππν-

ςεθίνπ αλαδφρνπ φηη:  
1. Δίλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
2. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα λα εθηειέζεη θάζε ζρεηηθή εξγαζία θιαδέκαηνο πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, αλε-

μαξηήηνπ βαξχηεηαο, δπζθνιίαο θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη σξαξίνπ εθηέιεζεο, πνπ πηζαλφλ κπν-
ξνχλ λα επεξεάζνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ. 

3. Οη ηηκέο πξνζθνξάο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζήο ηνπ 
κε ην Γήκν Ησαλληηψλ θαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο, ρσξίο θακία πξφζζεηε αμίσζε επαχμε-
ζεο ηεο ηηκήο ζε βάξνο ηνπ  Γήκνπ Ησαλληηψλ. 
 

Οη πξνζθέξνληεο (ππνςήθηνη αλάδνρνη) νθείινπλ λα ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζηελ ππε-
ξεζία ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

α. Δγγξαθή ζην κεηξψν εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα έξγα Πξαζίλνπ ΜΔΔΠ Α1  θαη άλσ. Ζ επηρεί-
ξεζε λα είλαη ζηειερσκέλε κε Γεσπφλν ή Γαζνιφγν ή Σερλνιφγν Γεσπνλίαο ή Γαζνπνλίαο. 

β. Δκπεηξία ζε αλάινγεο εξγαζίεο ζε Γεκφζην ή Ο.Σ.Α. ή Ν.Π.Γ.Γ. ή Ν.Π.Η.Γ., ή Ηδησηηθνχο θνξείο, ηα 
ηειεπηαία ηξία έηε (ηνπιάρηζηνλ 1 πηζηνπνηεηηθφ θαιήο εθηέιεζεο ). 

γ. Τπεχζπλε δήισζε φηη ζα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξ-
γαζηψλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, θαζψο θαη ησλ πνιηηψλ. 

  
ΑΡΘΡΟ 7Ο  
1. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ ηνπ αλαδφ-

ρνπ θαη ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη ηνπιάρηζηνλ έσο ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ αλάπηπμήο ηνπ ριννηάπεηα (άλνημε-
θαινθαίξη-θζηλφπσξν). θαη έσο ην πέξαο ηεο θιαδεπηηθήο πεξηφδνπ (απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έσο 
ηέινο Μάξηηνπ ηνπ επνκέλνπ), ή λσξίηεξα απφ απηή ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ 
πξηλ ηε ιήμε ηεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη εξγαζίεο θνπήο ηνπ ριννηάπεηα ζα αξρίζνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ αηρ-
κήο, απφ ηνλ Απξίιην έσο θαη επηέκβξην θαζ’ ππφδεημε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη ζα νινθιεξσζνχλ κε ην 
πέξαο απηήο. 

Ζ επηινγή ησλ ρψξσλ  επέκβαζεο θαη ε θαηαλνκή ησλ επαλαιήςεσλ θνπήο ριννηάπεηα απφ ηνλ αλά-
δνρν ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζαο  ππεξεζίαο θαη αλάινγα κε ηηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ 
ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ. 

Οη εξγαζίεο θιάδεπζεο ζα αξρίζνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο θιαδεπηηθήο πεξηφδνπ θαζ’ ππφδεημε ηεο αξ-
κφδηαο ππεξεζίαο θαη ζα νινθιεξσζνχλ ην αξγφηεξν κε ην πέξαο απηήο. 
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Ζ επηινγή ησλ δέλδξσλ πνπ ζα θιαδεπηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ε-
πηβιέπνπζαο  ππεξεζίαο θαη αλάινγα κε ηηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
αξγηψλ, αββαηνθχξηαθσλ θαη σξαξίσλ εθηφο ππεξεζίαο (απνγεχκαηα) φπνπ θξηζεί απαξαίηεην. 

πγθεθξηκέλα  ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 
- Να ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ. Ζ 

αξκφδηα ππεξεζία ζα ελεκεξψλεη θάζε θνξά ηνλ αλάδνρν γηα ηηο πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο, ηνλ 
ηφπν εξγαζίαο θαζψο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ ζα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ.  

- ε πεξίπησζε πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πα-
ξνπζηάδεηαη ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ην πνιχ εληφο δχν εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε 
ηελ αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη λα αλαιακβάλεη θαζήθνληα.  

- Δάλ ν αλάδνρνο κε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα θαζπζηεξήζεη ηελ παξνρή πξνγξακκαηηζκέλεο 
εξγαζίαο κεηά απφ επαλεηιεκκέλεο θιίζεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, δχλαηαη λα θεξπρζεί έθπησ-
ηνο κε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλλίλσλ κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε, 
νιφθιεξν δε ην πνζφ ηεο εγγπήζεσο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηα-
ηάμεηο. 

- ε πεξίπησζε θιήζεο ηνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 
πεξηζηαηηθψλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ άκεζε θαη ρσξίο θα-
ζπζηέξεζε γηα νηνλδήπνηε ιόγν, απόθξηζή ηνπ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο.  πγθεθξηκέλα, 
ζε πεξίπησζε πνπ αδπλαηεί λα εθηειέζεη εξγαζία γηα ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά, νξίδεηαη γηα 
θάζε εκέξα πνπ δελ παξνπζηάδεηαη πνηληθή ξήηξα εθαηφ επξψ (100 επξψ), ε νπνία επηβάιιεηαη 
ζηνλ αλάδνρν κε αληίζηνηρε Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ κεηά απφ 
αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο ππεξεζίαο.  
2. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη νη εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κε απμεκέλε επηζθεςη-

κφηεηα θαη ζε ζεκεία φπνπ ζα επηθξαηεί ηαπηφρξνλα θπθινθνξηαθφο θφξηνο ζην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν, κε 
φιεο ηηο δπζρέξεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αηηία απηή, ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά π-
πφςε ηνπ θαηά ηελ κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

3. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ηθαλφ αξηζκφ πξνζσπηθνχ, ηνλ απαξαίηεην θε̟πνηερληθφ εμνπιηζκφ 

θαη κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί  ζε πεξηζζφηεξεο 
απφ κία εξγαζίεο θνπήο ηαπηφρξνλα θαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία επέκβαζεο. 

4. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε νπνηαζδήπνηε εκπιεθφκελεο ππεξεζίαο 
ζε πεξίπησζε πνπ  απαηηείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο   
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά άκεζα θάζε βιάβε πνπ πξνθαιεί ζην ππφινηπν θπηηθφ 

πιηθφ θαη ζην αξδεπηηθφ ζχζηεκα ( π.ρ. θνπή αθξνθπζίνπ ζηα κπεθ, αθαίξεζε ζηαιιαθηψλ, θ.ιπ.) θαηά ηελ ε-
θηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θνπξέκαηνο ηνπ ριννηάπεηα.  
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 
Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη νπδεκία απνδεκίσζε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα νπνηαδήπνηε βιάβε 

πξνθιεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γηα νπνηαδήπνηε ελ 
γέλεη δεκία απηνχ νθεηιφκελε είηε ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 
 
Ησάλληλα       20/03/2020 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, 
Αλαθχθισζεο πληήξεζεο Έξγσλ θαη 

Πξαζίλνπ 
 
 

Θενθάλεο Σζεθνχξαο 
Π.Δ. Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Ησάλληλα     20/03/2020 
Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

 
 
 
 
 

Γεψξγηνο ανχγθνο 
Γεσπφλνο Π.Δ. 

Ησάλληλα     20/03/2020 
Ζ  πληάμαζα 

 
 

 
 
 

Δπηπρία Δπηπρηάδνπ 
Γεσπφλνο Π.Δ 

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY4brYhObYAhWBmywKHXOLDpoQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fel.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2588%25CE%25B9%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B1&usg=AOvVaw3jTOzzEVpicYJM8gb99F64
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY4brYhObYAhWBmywKHXOLDpoQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fel.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2588%25CE%25B9%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B1&usg=AOvVaw3jTOzzEVpicYJM8gb99F64
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
ΓΖΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 
Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΙΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΤ  

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 
πξαζίλνπ Γ.Δ. Αλαηνιήο  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 14.497,58 € 
ΔΣΟ: 2020 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΠΑΝΑΛΖΦΔΙ 
ΚΟΠΖ 

ΤΝΟΛΙΚΖ 
ΔΚΣΑΖ 

ΣΙΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ (€) 

1 

Κνπή ριννηάπεηα  
ζε θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο πξαζίλνπ 
(πιαηείεο, πάξθα, 
παξηέξηα, θ.ιπ.). 

ηξέκκαηα 22,31 10 223,10   

2 

Αλαλέσζε θαη δηα-
κφξθσζε θφκεο ή 
θνπή δέλδξσλ, χ-
ςνπο έσο 4m πεξί-
πνπ, ζε πιαηείεο, 
πάξθα, δελδξνζηνη-
ρίεο, λεζίδεο, εξεί-
ζκαηα θ.ιπ. 

Σεκάρηα 183     

     ΓΑΠΑΝΖ (€)  

     ΦΠΑ 24 %      

     ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  (€)  

 
Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ζχλνιν ησλ 

πξνυπνινγηζζέλησλ πνζνηήησλ, ελψ αληηζέησο ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ππάξρνπλ πν-
ζφηεηεο πνπ δελ έρνπλ απνξξνθεζεί, ηφηε γη απηέο, αλεμαξηήησο ππνινίπνπ, δηθαηνχηαη λα µελ ηηο απνξξνθήζεη 
ρσξίο λα πξνθχπηεη θακία αμίσζε ή απαίηεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλάδνρνπ.   

 
Ησάλληλα        /           /2020 

 
Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α.Σ. : 1  
Άξζξν  1ν Κνύξεκα ριννηάπεηα ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ (πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο 

ραξέο, παξηέξηα, δηακνξθσκέλνπο θαη αδηακόξθσηνπο ρώξνπο εθαηέξσζελ ησλ νδώλ, θ.ιπ.), πνπ βξίζθν-

ληαη ζηελ Κνηλφηεηα Αλαηνιήο, ζηελ Κνηλφηεηα Νενθαηζάξεηαο θαη ζηελ Κνηλφηεηα Μπάθξαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλα-
ηνιήο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. 

Δξγαζία θνπήο ρφξηνπ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαηά πεξίπησζε (ριννθνπηηθέο κε-
ραλέο θαη ηξαθηέξ, ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα, εξγαιεία ρεηξφο θαη ινηπά παξειθφκελα, θπζεηήξεο, θ.ιπ.), ζε επηθάλεηεο 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ θαιχπηνληαη απφ ριννηάπεηα. Ζ εξγαζία θνπήο µε ηα ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα ζα 
πξνεγείηαη ηνπ θνπξέκαηνο µε ηηο ριννθνπηηθέο κεραλέο θαη ηα ηξαθηέξ έηζη ψζηε ε θνπξεκέλε επηθάλεηα λα είλαη ζηνλ 
ζχλνιφ ηεο νκνηφκνξθα θνκκέλε ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη ζεκεία ζηα νπνία δελ έρεη θνπεί ην ρφξην θαη ζα γίλεηαη ζηηο 
παξπθέο ησλ ρψξσλ επέκβαζεο, γχξσ απφ ζάκλνπο θαη ζπζηάδεο ζάκλσλ, απφ ην ιαηκφ ησλ δέλδξσλ (απνκάθξπλζε θαη 
ησλ απηνθπψλ ιαίκαξγσλ βιαζηψλ πνπ θχνληαη ζηνλ θνξκφ ηνπο) θαη ζηα παξηέξηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ ρψξσλ ηεο 
επηθάλεηαο ηνπ ριννηάπεηα. Ζ ρξήζε ησλ ρνξηνθνπηηθψλ κεραλεκάησλ  ζα πξέπεη λα γίλεηαη µε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο 
πεξηνρέο γχξσ απφ ηα δέλδξα θαη ηνπο ζάκλνπο  γηα λα µελ ηξαπκαηίδεηαη ν θνξκφο ηνπο. Ζ θνπή ηνπ ρφξηνπ ζα γίλεηαη ζε 
χςνο πέληε (5) εθαηνζηψλ πεξίπνπ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Καηά ηελ εξγαζία θνπξέκαηνο δελ ζα παξακέλνπλ 
επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ριννηάπεηα ππνιείκκαηα θνκκέλνπ ρφξηνπ. Σα πξντφληα θνπήο ζα καδεχνληαη µε θαηάιιεια 
εξγαιεία θαη ζα απνκαθξχλνληαη απζεκεξφλ µε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ, ζε ρψξν πνπ ζα ππνδερζεί απφ ηελ αξκφδηα ππε-
ξεζία. Πξηλ ην θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ζα πξνεγείηαη θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο-ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε θά-
ζε είδνπο ζθνππηδηψλ (ραξηηά, πιαζηηθά, ζπαζκέλα γπαιηά ή άιια ζξαχζκαηα, αθαζαξζίεο, μεξά θιαδηά, θχιια, θ.ιπ.) 
θαη νηηδήπνηε πεξηηηφ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε  απξφζθνπηε  θνπή ηνπ ριννηάπεηα. Οη 
εξγαζίεο θνπήο πξέπεη λα γίλνληαη ηηο θαηάιιειεο απφ άπνςε θαηξηθψλ ζπλζεθψλ εκέξεο θαη ψξεο θαη ζα πξέπεη λα π-
πάξρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο παξέκβαζεο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία (ηθαλφο αξηζκφο θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ 
θνπήο ριννηάπεηα θαη αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνχ), πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη άκεζα ην επηζπκεηφ αηζζεηηθφ απνηέιε-
ζκα. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε παξακηθξή φριεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο 
πεξηνρήο θαη ησλ  επηζθεπηψλ ησλ πάξθσλ.  

 

Σηκή αλά ζηξέκκα:                                                                        (                            €).   
(Οινγξάθσο):    
 
Άξζξν  2ν Αλαλέσζε θαη δηακόξθσζε θόκεο ή θνπή  δέλδξσλ ύςνπο από 4 m  έσο 8 m πεξίπνπ, 

ζε πιαηείεο, πάξθα, δελδξνζηνηρίεο, λεζίδεο, εξείζκαηα θ.ιπ., πνπ βξίζθνληαη ζηελ Κνηλφηεηα Αλαηνιήο, 
ζηελ Κνηλφηεηα Νενθαηζάξεηαο θαη ζηελ Κνηλφηεηα Μπάθξαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αλαηνιήο ηνπ Γήκνπ Ησ-
αλληηψλ. 

Κιάδεκα ή θνπή δέληξσλ ζε δελδξνζηνηρίεο νδψλ θαη πεδφδξνκσλ ζε πιαηείεο, πάξθα θαη αλνηρηνχο 
ρψξνπο ή ζε λεζίδεο θαη ζε παξάπιεπξνπο ρψξνπο νδψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε. ηελ ηηκή κνλά-
δαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε 
επάιεηςε ησλ ηνκψλ κε θαηάιιεια θπηνπξνζηαηεπηηθά πιηθά φπνπ απηφ απαηηείηαη, θαζψο θαη ε δαπάλε απν-
κάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεη-
ρζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. 

Ζ επηβιέπνπζα ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ πίλαθα αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε 
αλάγθεο ηεο ή νπνηεζδήπνηε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο πνπ πηζαλψο κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

 
Σηκή αλά ηεκάρην:                                                                        (                            €).   
(Οινγξάθσο):    
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