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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε  Η 

 
 Με την παρούςα μελϋτη ενδεικτικού προώπολογιςμού 160.000,00€ (μαζύ με τον αναλογούντα 
Υ.Π.Α.23%) προβλϋπεται η παροχό υπηρεςιών (εκτϋλεςη εργαςιών) για τη ςυντόρηςη χώρων 
πραςύνου (νηςύδεσ, κόμβοι, παιδικϋσ χαρϋσ, πϊρκα, πλατεύεσ, παρτϋρια, δενδροςτοιχύεσ, 
κοιμητόρια, πεζόδρομοι και λοιπού κοινόχρηςτοι και δημοτικού αύλειοι χώροι (όπωσ ςχολεύων, 
ΚΑΠΗ κλπ), χώροι εκδηλώςεων, περιπϊτου και αναψυχόσ, αθλητικών εγκαταςτϊςεων (γόπεδα 
ποδοςφαύρου κύρια & βοηθητικϊ) των Σοπικών και Δημοτικών Κοινοτότων του Δόμου 
Εμμανουόλ Παππϊ. Προβλϋπεται επύςησ και η κοπό τησ αυτοφυούσ βλϊςτηςησ ςτα ερεύςματα 
τησ δημοτικόσ διακοινοτικόσ οδοποιύασ. Η εν λόγω παροχό υπηρεςιών αφορϊ για μϋγιςτο 
χρονικό διϊςτημα δϋκα ϋξι (16) μηνών από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ό ϋωσ την εξϊντληςη 
του ςυμβατικού ποςού, όποιο από τα δύο επϋλθει πρώτο. Η μελϋτη ςυντϊςςεται με βϊςη τισ 
διατϊξεισ του Π.Δ. 28/80 «Περύ Εκτελϋςεωσ Ϊργων και Προμηθειών Οργανιςμών Σοπικόσ 
Αυτοδιούκηςησ», του Ν.3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ 
Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ», του Ν. 3463/2006 «Κύρωςη του 
Κώδικα Δόμων & Κοινοτότων». 
 κοπόσ τησ ανϊθεςησ εύναι η επύτευξη τησ ςυνολικόσ αντιμετώπιςησ όλων εκεύνων των 
θεμϊτων που αφορούν ςτην αιςθητικό και αςφαλό εικόνα των χώρων πραςύνου του Δόμου. Με 
την ανϊθεςη ο Aνϊδοχοσ θα αναλϊβει την αποκλειςτικό ευθύνη για την εκτϋλεςη των εργαςιών 
που περιγρϊφονται ςτην Σεχνικό Περιγραφό, ϋτςι ώςτε να επιτυγχϊνονται ο εξωραώςμόσ, η 
αιςθητικό αναβϊθμιςό τουσ και η βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ των κατούκων. Παρϊλληλα, με 
την κοπό τησ αυτοφυούσ βλϊςτηςησ ςτα ερεύςματα τησ δημοτικόσ διακοινοτικόσ οδοποιύασ 
επιτυγχϊνεται η αςφαλόσ κυκλοφορύα των πολιτών.   
 Η εκτϋλεςη τησ εν λόγω υπηρεςύασ θα καλύπτει το ςύνολο των διοικητικών ορύων του Δόμου 
Εμμανουόλ Παππϊ. Αυτό ςημαύνει ότι η ανατιθϋμενη εργαςύα θα υλοποιεύται τόςο εντόσ των 
Σοπικών και Δημοτικών Κοινοτότων όςο και ςε ςημεύα εκτόσ των οικιςμών, όπου υπϊρχουν 
χώροι πραςύνου. 
 Οι χώροι πραςύνου πϊρκων, πλατειών, δενδροςτοιχιών, αθλητικών εγκαταςτϊςεων (όπωσ 
αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 1) ςτισ Σοπικϋσ και Δημοτικϋσ Κοινότητεσ του Δόμου εύναι οι 
ακόλουθεσ με τα αναγραφόμενα παραπλεύρωσ ενδεικτικϊ εμβαδϊ: 
 
1 Σοπική Κοινότητα Πεθελινού Ποςότητα Μονάδα Μέτρηςησ 

1.1 Νηςύδα προσ Δραβύςκο  0,10 τρϋμμα 
1.2 Πλατεύα Ν.Α. του οικιςμού 0,30 » 
1.3 Δύο πϊρκα Ανατολικϊ τησ λύμνησ ςτην εύςοδο του Πεθελινού  1,70 » 
1.4 Νηςύδεσ μπροςτϊ ςτην Κοινότητα 0,14 » 
1.5 Αναψυκτόριο 4,00 » 
1.6 Σρύγωνο παραπλεύρωσ του γόπεδο 0,85 » 
1.7 χολεύο 2,00 » 
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1.8 Πρϊςινο πϋριξ του χώρου του κωπηλατοδρομύου 2,00 τρϋμμα 
1.9 Προαύλιοσ χώροσ προφότη Ηλύα 1,00 » 

ύνολο Σοπικήσ Κοινότητασ 12,09 » 
2 Σοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Ποςότητα  Μονάδα Μέτρηςησ 

2.1 Δημοτικό χολεύο 0,80 τρϋμμα 
2.2 Νηπιαγωγεύο  0,30 » 
2.3 ΚΑΠΗ 0,10 » 
2.4 Πλατεύα 0,25 » 
2.5 Πνευματικό κϋντρο 2,30 » 
2.6 Πρϊςινο περιμετρικϊ του Γηπϋδου-παιδικό χαρϊ 12,20 » 
2.7 Παιδικό Φαρϊ  Ν.Α. του οικιςμού 1,00 » 

2.8 Πρϊςινο περιμετρικϊ του 5 Φ 5 – παιδικό χαρϊ 5,25 » 
2.9 Κεντρικό Πλατεύα 0,35 » 

2.10 Παρεκκλόςι Αγύου Γεωργύου 0,10 » 
2.11 Παρεκκλόςι Ραφαόλ Νικολϊου 0,10 » 

 
2.12 

Παρκϊκια ςτην τοποθεςύα «Βερναρλό-Υαφούτη», ςτον παλιό 
δρόμο για το Νϋο κοπό 

 
0,15 

 
» 

 
2.13 

Δενδροφυτευμϋνοσ χώροσ ςτην εύςοδο από ϋρρεσ (αριςτερϊ 
του Αγ. Ιωϊννη, μεταξύ των δύο γεφυρών) 

 
1,00 

 
» 

2.14 Εύςοδοσ 1η από ϋρρεσ μϋχρι ποταμό Αι Γιϊννη 5,00 » 
ύνολο Σοπικήσ Κοινότητασ  28,90 » 

3 Σοπική Κοινότητα Βαλτοπίου Ποςότητα Μονάδα Μέτρηςησ 
3.1 Παιδικό χαρϊ 0,80 τρϋμμα 
3.2 Δημοτικό χολεύο και περιμετρικϊ αυτού 2,00 » 
3.3 Υύλτρα 0,50 » 
3.4 Σρύγωνο Σζούλη 0,10 » 
3.5 ΚΑΠΗ- Κοινότητα 0,04 » 
3.6 Ηρώων 0,16 » 
3.7 Νηςύδεσ ςτην Κ. Πλατεύα 0,15 » 
3.8 Πρϊςινο περιμετρικϊ του Γηπϋδου 5,50 » 
3.9 τϊςεισ λεωφορεύων 0,02 » 

ύνολο Σοπικήσ Κοινότητασ 9,27 » 
4 Σοπική Κοινότητα Χυχικού Ποςότητα  Μονάδα Μέτρηςησ 

4.1 Πρϊςινο εφαπτόμενο προσ δύο πλευρϋσ του γηπϋδου 4,00 τρϋμμα 
4.2 Σρύγωνο ειςόδου & εύςοδοσ από ϋρρεσ (καφετϋριεσ) 0,70 » 
4.3 Δημοτικό χολεύο- παιδικό χαρϊ 0,60 » 
4.4 Σριγωνϊκι ςτην ϋξοδο προσ Μεςοκώμη 0,05 » 
4.5 Σρύγωνο αριςτερϊ του γηπϋδου ςτην ϋξοδο προσ Μεςοκώμη 5,25 » 
4.6  Κ. Πλατεύα –Εκκληςύα 1,00 » 
4.7 Αγύα Παραςκευό 3,50 » 
4.8 Πϋριξ αγωνιςτικού χώρου ποδοςφαιρικού γηπϋδου  5,40 » 

ύνολο Σοπικήσ Κοινότητασ 20,50 » 
5 Σοπική Κοινότητα Νέου κοπού Ποςότητα Μονάδα Μέτρηςησ 

5.1 Ωλςοσ περιοχό Σούμπα 3,00 τρϋμμα 
5.2 Σρύγωνο δύπλα ςτο γόπεδο 0,85 » 
5.3 Προφότησ Ηλύασ ϋωσ περύφραξη γηπϋδου 14,60 » 
5.4 Λαογραφικό Μουςεύο 1,10 » 
5.5 Γυμνϊςιο 7,50 » 
5.6 Πευκώνασ (ϋναντι νεκροταφεύων) 4,50 » 
5.7 Νηπιαγωγεύο 1,50 » 
5.8 Βρεφονηπιακόσ ςταθμόσ 3,00 » 
5.9 ΚΕΠ 0,25 » 

5.10 Πϊρκο Κλαλιώτη 2,00 » 
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5.11 Πϊρκο Δούκογλου 0,50 τρϋμμα 
5.12 Σρύγωνο Ν.Α  του Γυμναςύου (Κοςμϊσ) 1,20 » 
5.13 Περιοχό «Σςιφλύκι» δύο πϊρκα 2,00 » 
5.14 Κεντρικό Πλατεύα, Εκκληςύα, Δημοτικό χολεύο 0,50 » 
5.15 Φώροσ πραςύνου ΚΕΘΙ (εςωτερικόσ & εξωτερικόσ) 3,40 » 
5.16 Πρϊςινο περιοχόσ φαγεύων 2,00 » 
5.17 Πϊρκο ϋναντι αλλαντοποιεύου Γκιουγκό 4,50 » 
5.18 Αγροτικό ιατρεύο 0,70 » 
5.19 Εκκληςύα Αγύου Ιωϊννη 1,00 » 
5.20 Κόμβοι ειςόδων Βαλτοτοπύου, Χυχικού, ερρών 1,00 » 

 ύνολο Σοπικήσ Κοινότητασ  55,10 » 
6  Σοπική Κοινότητα Μεςοκώμησ Ποςότητα   Μονάδα Μέτρηςησ 

6.1 Αύλειοσ χώροσ Κοινότητασ και Πλατεύα Κοινότητασ 0,05 τρϋμμα 
6.2 Αύλειοσ χώροσ εκκληςύασ 0,03 » 
6.3 Αύλειοσ χώροσ ςχολεύου και παρτϋρια πϋριξ αυτού 0,15 » 
6.5 Πϊρκο ςτην εύςοδο του οικιςμού 1,25 » 
6.6 Αντλιοςτϊςιο 0,02  

ύνολο Σοπικήσ Κοινότητασ 1,50 » 
7 Σοπική Κοινότητα Εμμανουήλ Παππά Ποςότητα   Μονάδα Μέτρηςησ 

7.1 Φώροσ πραςύνου περιοχόσ Εκκληςύασ (2 παρτϋρια) 0,20 τρϋμμα 
7.2 Φώροσ πραςύνου πληςύον εντευκτηρύου  1,00 » 
7.3 Προαύλιοσ χώροσ δημοτικού ςχολεύου  2,50 » 
7.4 Προαύλιοσ χώροσ ςτην Αγ. Σριϊδα Μούχλιανησ  2,00 » 
7.5 Από ι) οικύα Οικονόμου ϋωσ διαςταύρωςη Καςτανϊ), ιι) οικύα 

Γκαρύπη Δ. – Γκύκα Ι. ϋωσ δεξαμενό Αγ. Φριςτοφόρου 
 

1,70 
 

» 
ύνολο Σοπικήσ Κοινότητασ 7,40 » 

8 Σοπική Κοινότητα Μονόβρυςησ Ποςότητα  Μονάδα Μέτρηςησ 
8.1 Δημοτικό χολεύο 0,20 τρϋμμα 
8.2 Πϊρκο Εκκληςϊκι 2,10 » 
8.3 Πϊρκο εντόσ οικιςμού  0,25 » 
8.4 Πϊρκο υνεταιριςμού 2,50 » 
8.5 Πϊρκο παλιόσ πευκώνασ 2,20 » 
8.6 Νηπιαγωγεύο 2,30 » 
8.7 Γόπεδο μπϊςκετ 0,65 » 
8.8 Περιοχό Μοναςτηρϊκι Αγύου πυρύδωνα 0,20 » 
8.9 Αντλιοςτϊςιο 0,10 » 

8.10 Δεξιϊ – αριςτερϊ δρόμων εντόσ οικιςμού  1,50  
ύνολο Σοπικήσ Κοινότητασ 12,00   » 

9 Δημοτική Κοινότητα Νέου ουλίου Ποςότητα  Μονάδα Μέτρηςησ 
9.1 Πλατεύα 0,65 τρϋμμα 
9.2 Νηπιαγωγεύο 0,80 » 
9.3 Ιατρεύο 0,10 » 
9.4 Παιδικό χαρϊ Αγύου Γεωργύου 0,25 » 
9.5 Ηρώο (ϋναντι Δημοτικού) 0,40 » 
9.6 Νηςύδεσ από Δημοτικό ϋωσ Κοινότητα 0,15 » 
9.7 Ηρώο ςτον Ωγιο Δημότριο 0,40 » 
9.8 Νηςύδα ςτην εύςοδο του οικιςμού 0,10 » 
9.9 Νηςύδα Νότια του γηπϋδου 0,10   » 

ύνολο Δημοτικήσ Κοινότητασ 2,95 » 

10  Σοπική Κοινότητα Φρυςού Ποςότητα  Μονάδα Μέτρηςησ 

10.1 Σρεύσ νηςύδεσ και παρκϊκι (παλιό Δημαρχεύο) 0,20 τρϋμμα 
10.2 Παιδικόσ ταθμόσ 1,00 » 
10.3 Φώροσ όπιςθεν ΚΑΠΗ Φρυςού 0,50 » 
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10.4 Αύλειοσ χώροσ Δημοτικού χολεύου 2,00 τρϋμμα 
10.5 Νηςύδα ϋναντι νϋου Δημαρχεύου 0,10 » 
10.7 Ϊναντι νεκροταφεύων  1,00 » 
10.8 Ανϊληψη  6,20 » 
10.9 Σρύγωνο Νότια των Νεκροταφεύων 0,10 » 

10.10 Παιδικό χαρϊ (προσ Εκκληςύα) 0,05 » 
10.11 Κόμβοσ εξόδου προσ ϋρρεσ και Δρϊμα 0,10 » 
10.12 Παιδικό χαρϊ (περιοχό Σςιφλύκι) 0,80 » 
10.11 Δενδροςτοιχύα προσ Ωγιο Βαςύλειο 0,30 » 
10.12 Ϊξοδοσ προσ ϋρρεσ ϋωσ υπόγεια διϊβαςη 0,30 » 
10.13 Δενδροςτοιχύα 1ησ ειςόδου από ϋρρεσ (δεξαμενό ϋωσ ηρώο) 0,20 » 
10.14 Φώροσ πραςύνου ςτο Αγροτικό Ιατρεύο 0,30 » 
10.15 Φώροσ πραςύνου ςτο παρεκκλόςι του Προφότη Ηλύα 1,00 » 
10.16 Πϋριξ του αγωνιςτικού χώρου του γηπϋδου (εντόσ αθλητικόσ 

εγκατϊςταςησ) 
 

 2,85 
 

» 
10.17 Αύλειοσ χώροσ νϋου Δημαρχεύου 0,75 » 
10.18 Ϊναντι εκκληςύασ 0,20 » 
10.19 Ϊξοδοσ προσ Δρϊμα (από κόμβο μϋχρι γόπεδο) 0,50 » 
10.20 Αλςύλιο Προφότη Ηλύα 0,50 » 
10.21 Προφότησ Ηλύασ  2,00 » 

ύνολο Δημοτικήσ Κοινότητασ 20,95 » 

11 Σοπική Κοινότητα Πεντάπολησ Ποςότητα  Μονάδα Μέτρηςησ 

11.1 Λύκειο 1,00 τρϋμμα 
11.2 Φώροι ανατολικϊ, νότια και δυτικϊ του Λυκεύου 4,50 » 
11.3 Σρύγωνο Ανατολικϊ του οικιςμού 0,70 » 
11.4 ΟΑΗ 2,00 » 
11.5 Δημοτικό χολεύο                                                                           0,35 » 
11.6 Παιδικόσ ταθμόσ  0,50 » 
11.7 Παιδικό Φαρϊ – Πλατεύα 0,30 » 
11.8 Δαςύλλιο (περιοχό Περιςτεριόσ) 1,50 » 
11.9 Αυλόγυροσ ιατρεύου 0,15 » 

11.10 Πϊρκο Ηρώων 0,50 » 
11.11 Τδατόπυργοσ 0,20 » 
11.12 Πλατεύα Υ. Ζυμπερδύκα 0,15 » 
11.13 Πλατεύα Υιλαρμονικόσ 0,30 » 
11.14 Αυλόγυροσ παρεκληςύου Αγύου Γεωργύου  2,50 » 
11.15 Αυλόγυροσ Προφότη Ηλύα  4,00 » 

ύνολο Σοπικήσ Κοινότητασ 18,65 » 
12 Σοπική Κοινότητα Δαφνουδίου Ποςότητα  Μονάδα Μέτρηςησ 

12.1 Κοινότητα 0,70 τρϋμμα 
12.2 χολεύο ΚΑΠΗ (χόρτα) 1,50 » 
12.3 Νηςύδεσ – Εύςοδοσ (χόρτα) 1,50 » 
12.4 Εύςοδοσ από εθνικό οδό  1,00 » 
12.5 Πεύκα τησ Μϋταλλα (Αγύα Βαρβϊρα)  2,00 » 
12.6 Σϋςςερισ Νηςύδεσ τησ Νεκροταφεύα 0,50 » 
12.7 Σρύγωνο τησ Δαφνούδι – αριςτερϊ 0,10 » 
12.8 Πϊρκα  0,85 » 
12.9 Κιόςκι (τησ πομόνα)  0,50 » 

ύνολο Σοπικήσ Κοινότητασ  8,65 » 
13 Σοπική Κοινότητα Μετάλλων – Οικιςμόσ υκιάσ ΠΟΟΣΗΣΑ Μονάδα Μέτρηςησ 

13.1 Σρύγωνα ειςόδου Μετϊλλων  2,20 τρϋμμα 
13.2 χολεύο 0,80 » 
13.3 Κοινότητα 0,85 » 
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13.4 Σρύγωνο Ν.Δ του χολεύου 0,35 τρϋμμα 
13.5 Παιδικό Φαρϊ 0,50 » 
13.6 Παιδικό χαρϊ (Οικιςμόσ υκιϊσ) 0,10 » 
13.7 χολεύο (Οικιςμόσ υκιϊσ) 0,30 » 

ύνολο Σοπικήσ Κοινότητασ 5,10 » 
14 Σοπική Κοινότητα Αγίου Πνεύματοσ Ποςότητα    Μονάδα Μέτρηςησ 

14.1 Κοινότητα 1,50 τρϋμμα 
14.2 Κεντρικό Πλατεύα 0,10 » 
14.3 Παιδικό χαρϊ ΟΣΕ & Νηςύδα 0,10 » 
14.4 Πνευματικό Κϋντρο 0,15 » 

ύνολο Σοπικήσ Κοινότητασ 1,85 » 
15 Σοπική Κοινότητα Σούμπασ Ποςότητα   Μονάδα Μέτρηςησ 

15.1 Ωγιοσ Αθανϊςιοσ  2,00 τρϋμμα 
15.2 Αύλειοσ χώροσ δημοτικού ςχολεύου 1,50 » 
15.3 Νηςύδα Κιόρογλου  0,10 » 
15.4 Πϊρκο πύςω από Κοινότητα 0,15 » 
15.5 Περιμετρικϊ του ποδοςφαιρικού γηπϋδου  0,40 » 
15.6 Εντόσ οικιςμού, χώροσ όπου βρύςκονται οι δημοτικϋσ 

τουαλϋτεσ  
0,10 » 

15.7 Αλςύλλιο «Σουρκολύμματα» ςτην θϋςη Πεύκα – υδατόπυργοσ  1,60 » 
15.8 Πϊρκο α΄ αντλιοςταςύου υδατόπυργοσ 0,02 » 
15.9 Φώροσ πύςω από τη ςτϊςη λεωφορεύου ςτην κεντρικό πλατεύα 0,40 » 

15.10 Παιδικό χαρϊ και τησ το γόπεδο μπϊςκετ  1,00 » 
15.11 Πϊρκο Β΄ αντλιοςταςύου (θϋςη ΚΑΒΑΚΙΑ)  0,80 » 
15.12 Πϊρκο απϋναντι από βενζινϊδικο Σςαρούχα 0,05 » 
15.13 Πϊρκο ειςόδου του χωριού (οικύα Μαλλιϊρη Θ. - Σςαρούχα Β) 0,50 » 
15.14 Οδού εντόσ οικιςμού  1,00 » 

ύνολο Σοπικήσ Κοινότητασ 9,62 » 
16 Σοπική Κοινότητα Παραλιμνίου Ποςότητα    Μονάδα Μέτρηςησ 

16.1 Σρύα τρύγωνα ςτην εύςοδο από Μεςοκώμη 2,90 τρϋμμα 
16.2 Νηςύδα ςτην ϋξοδο τησ Πεθελινό 0,10 » 
16.3 Νηςύδα μετϊ τη γεφυροπλϊςτιγγα 0,12 » 
16.4 ΚΑΠΗ – Κοινότητα- Ιατρεύο 1,90 » 
16.5 Περιμετρικϊ του 5*5 0,90 » 
16.6 Παιδικό χαρϊ 1,80 » 
16.7 Δημοτικό χολεύο 5,60 » 
16.8 Σρύγωνο ανατολικϊ του χολεύου 0,04 » 
16.9 τυλ νηςύδασ δεξιϊ του δρόμου Ν.Α .του χολεύου 0,14 » 

 ύνολο Σοπικήσ Κοινότητασ 13,50 » 
 ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΑΗ 228,03 » 

17 Δρόμοι για ςυντήρηςη πραςίνου ερειςμάτων Ποςότητα   Μονάδα Μέτρηςησ 
17.1 Κοπό αυτοφυούσ βλϊςτηςησ των ερειςμϊτων ςτισ 

ειςόδουσ/εξόδουσ των κοινοτότων και τησ δημοτικόσ – 
ενδοκοινοτικόσ οδοποιύασ 

 
1.000,00 

 
Φιλιόμετρο  

 
Οι αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ (γόπεδα ποδοςφαύρου) του Δόμου αναφϋρονται ςτον ακόλουθο πύνακα.   

 
Α/α 

 
Γήπεδα Ποδοςφαίρου 

 
Ποςότητα  

  
 Μονάδα 

Μέτρηςησ 

Ωρδευςη 
(με αυτόματη 
εγκατάςταςη)  

1 Γόπεδο Πεθελινού 6,50 τρϋμμα ΟΦΙ 
2 Γόπεδο Νεοχωρύου 8,00 » ΟΦΙ 
3 Γόπεδο Βαλτοτοπύου 9,80 » ΝΑΙ 
4 Γόπεδο Χυχικού  9,30 » ΝΑΙ 
5 Γόπεδο Νϋου κοπού 7,70 » ΝΑΙ 



 

7 

 

6 Γόπεδο Εμμανουόλ Παππϊ 7,00 » ΝΑΙ 
7 Βοηθητικό γόπεδο Εμμανουόλ Παππϊ 2,00 » ΟΦΙ 
8 Γόπεδο Μονόβρυςησ 6,85 » ΝΑΙ 
9 Γόπεδο Νϋου ουλύου 7,00 » ΝΑΙ 

10 Βοηθητικό γόπεδο Νϋου ουλύου 10,00 » ΝΑΙ 
11 Γόπεδο Φρυςού 8,00 » ΝΑΙ 
12 Γόπεδο Πεντϊπολησ 7,00 » ΟΦΙ 
13 Γόπεδο Δαφνουδύου 6,50 » ΟΦΙ 
14 Γόπεδο Αγύου Πνεύματοσ 8,00 » ΝΑΙ 
15 Βοηθητικό γόπεδο Αγύου Πνεύματοσ 3,00 » ΝΑΙ 
16 Γόπεδο Σούμπασ 10,00 » ΝΑΙ 
17 Βοηθητικό γόπεδο Σούμπασ 3,00 » ΝΑΙ 
18 Γόπεδο Παραλιμνύου 9,80 » ΟΦΙ 

  

 Οι περιοχϋσ εύναι ενδεικτικϋσ, όχι δεςμευτικϋσ και μπορεύ να τροποποιηθούν ανϊλογα με τισ 
τρϋχουςεσ ανϊγκεσ τησ Τπηρεςύασ. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προβαύνει ςτην ςυντόρηςη των 
ανωτϋρω περιγραφόμενων χώρων καθώσ και ςε ϋκτακτεσ επεμβϊςεισ, όταν και όποτε του δοθεύ 
εντολό από την Τπηρεςύα. Επύςησ θα πρϋπει να διαθϋτει το απαραύτητο προςωπικό, εργαλεύα, 
μηχανόματα και εμπειρύα για την παροχό των ζητούμενων υπηρεςιών. 
 Οι απαιτόςεισ τησ ςυντόρηςησ πραςύνου αναφϋρονται αναλυτικϊ ςτο Σεύχοσ Σεχνικών 
Προδιαγραφών που ςυνοδεύει την παρούςα μελϋτη και οι οπούεσ εύναι απόλυτα δεςμευτικϋσ για 
τον ανϊδοχο. 
 Η εκτϋλεςη τησ ανωτϋρω εργαςύασ – παροχό υπηρεςιών θα χρηματοδοτηθεύ από Δημοτικούσ 
Πόρουσ. Η επύβλεψη τησ εργαςύασ θα γύνει από το Σμόμα Σεχνικών Τπηρεςιών του Δόμου ό τον 
αρμόδιο αντιδόμαρχο. Η παρεχομϋνη από τον Aνϊδοχο υπηρεςύα θα παραλαμβϊνεται 
τμηματικϊ για τισ ενδιϊμεςεσ πληρωμϋσ από τον Επιβλϋποντα και από την αρμόδια 
Επιτροπό Παραλαβόσ του Δόμου, η οπούα ορύζεται με απόφαςη τησ Διοικούςασ Αρχόσ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Θ Ε Ψ Ρ Η Θ Η Κ Ε 
        Φρυςό 11/05/2015                                                 υντϊχθηκε 
    Ο Προώςτϊμενοσ Δ/νςησ                                
 
 
 
     Μότρακασ Φρόςτοσ                                                                      Δημητριϊδου Ελιςςϊβετ              Πλιϊτςικα Βαςιλικό 
 ΠΕ Πολιτικόσ Μηχανικόσ                                                                                  ΠΕ Γεωπόνοσ       ΣΕ Δαςοπονύασ &  
            Υυςικού Περ/ντοσ 



 

8 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
    ΝΟΜΟ ΕΡΡΨΝ   
    ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 
    Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ,  
    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
    Σαχ. Δ/νςη : 62046 Φρυςό ερρών 

  

    Πληροφορύεσ : Δημητριϊδου Ελ. 
    Σηλϋφωνο: 2321 3 52617 
    e-mail: texnep@0670.syzefxis.gov.gr 
 

    

  ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

   «ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΠΑΡΚΨΝ, ΠΛΑΣΕΙΨΝ,   

 ΔΕΝΔΡΟΣΟΙΦΙΨΝ, ΑΘΛΗΣΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ    

 ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ» 

 

  

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 

 Η παροχό τησ υπηρεςύασ ςυντόρηςησ πραςύνου πϊρκων, πλατειών, δενδροςτοιχιών, 
αθλητικών εγκαταςτϊςεων του Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ αποςκοπεύ ςτη δημιουργύα ενόσ 
αιςθητικού επιπϋδου, ϋτςι ώςτε οι χώροι αυτού να ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτο ςκοπό για τον 
οπούο καταςκευϊςτηκαν. 
 Για την επύτευξη των ανωτϋρω καθ’ όλο το χρονικό διϊςτημα τησ παρεχόμενησ υπηρεςύασ 
αποκλειςτικόσ υπεύθυνοσ εύναι ο Ανϊδοχοσ τησ υπηρεςύασ, ο οπούοσ θα πρϋπει να προβαύνει 
ϋγκαιρα, αποτελεςματικϊ και με δικϋσ του δαπϊνεσ ςτην λόψη όλων εκεύνων των αναγκαύων 
μϋτρων για την διατόρηςη τησ αιςθητικόσ και τησ αςφαλούσ εικόνασ των χώρων πραςύνου του 
Δόμου.  
 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει το απαραύτητο προςωπικό, εργαλεύα, μηχανόματα και 
εμπειρύα για την παροχό των ζητούμενων υπηρεςιών και να επεμβαύνει ςε ϋκτακτεσ επεμβϊςεισ 
όταν και όποτε του ζητηθεύ από την Τπηρεςύα. Η Αρμόδια Επιτροπό Παραλαβόσ τησ εν λόγω 
υπηρεςύασ, μπορεύ να προβεύ ςτην επιβολό των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών, να διατϊξει 
την αποκατϊςταςη των ζημιών με δαπϊνη του αναδόχου ό και να αρνηθεύ να παραλϊβει την 
παρεχόμενη από τον ανϊδοχο υπηρεςύα. 
 Ειδικότερα για τη ςυντόρηςη πραςύνου πϊρκων, πλατειών, δενδροςτοιχιών (χώροι όπωσ 
περιγρϊφονται ςτην τεχνικό ϋκθεςη, εκτόσ κύριων και βοηθητικών γηπϋδων) και για χρονικό 
διϊςτημα από 01/03-31/10, προβλϋπεται: 
 Βοτάνιςμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριςτή 
– κούρεμα χλοοτάπητα ςτουσ χώρουσ πραςύνου, όπωσ περιγρϊφονται ςτην Σεχνικό Ϊκθεςη. Η 
κοπό των ζιζανύων και το κούρεμα του χλοοτϊπητα θα γύνεται με κατϊλληλεσ χλοοκοπτικϋσ 
μηχανϋσ (με καλϊ ακονιςμϋνα μαχαύρια). 
 Η ςυχνότητα των επαναλόψεων και η ςειρϊ με την οπούα θα γύνεται η εργαςύα θα καθορύζεται 
ςε ςυνεργαςύα με την Τπηρεςύα (προγραμματιςμόσ εργαςύασ). 
 Η εργαςύα θα πρϋπει να γύνεται τισ κατϊλληλεσ μϋρεσ και ώρεσ, ανϊλογα με τισ καιρικϋσ 
ςυνθόκεσ και με τϋτοιο τρόπο ώςτε να αποφεύγεται η παραμικρό όχληςη των κατούκων τησ 
περιοχόσ, των επιςκεπτών των πϊρκων, των καταςτημϊτων κλπ.  
 Η απομϊκρυνςη, ςυλλογό και φόρτωςη των προώόντων βοτανύςματοσ/κουρϋματοσ εύναι 
ςυμβατικό υποχρϋωςη του Αναδόχου, θα γύνεται ϊμεςα την ύδια μϋρα που εκτελεύται η εργαςύα 
και με τϋτοιο τρόπο ώςτε να μην μϋνουν υπολεύμματα φυτικού υλικού ςε δρόμουσ, διαδρόμουσ, ό 
ςτουσ χώρουσ πραςύνου, με δικό του κόςτοσ και η εναπόθεςη αυτών θα γύνεται ςε χώρουσ που 
επιτρϋπεται από τισ Αρμόδιεσ Αρχϋσ.   
 Επύςησ, για τισ ζημιϋσ που θα προκληθούν ςτο αρδευτικό δύκτυο ό ςτο φυτικό υλικό από την 
εργαςύα υπεύθυνοσ εύναι ο Ανϊδοχοσ, ο οπούοσ θα οφεύλει να τισ αποκαταςτόςει χωρύσ 
οικονομικϋσ απαιτόςεισ. 
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 Βοτάνιςμα (κούρεμα χόρτων/χλοοτάπητα) με μικρό ελκυςτήρα με χλοοκοπτική 
εξάρτηςη, ςε χώρουσ πραςύνου όπωσ περιγρϊφονται ςτην Σεχνικό Ϊκθεςη. 
 Η ςυχνότητα των επαναλόψεων και η ςειρϊ με την οπούα θα γύνεται η εργαςύα θα καθορύζεται 
ςε ςυνεργαςύα με την Τπηρεςύα (προγραμματιςμόσ εργαςύασ). 
 Η εργαςύα θα πρϋπει να γύνεται τισ κατϊλληλεσ μϋρεσ και ώρεσ, ανϊλογα με τισ καιρικϋσ 
ςυνθόκεσ και με τϋτοιο τρόπο ώςτε να αποφεύγεται η παραμικρό όχληςη των κατούκων τησ 
περιοχόσ, των επιςκεπτών των πϊρκων, των καταςτημϊτων κλπ.  
 Η απομϊκρυνςη, ςυλλογό και φόρτωςη των προώόντων βοτανύςματοσ/κουρϋματοσ εύναι 
ςυμβατικό υποχρϋωςη του Αναδόχου, θα γύνεται ϊμεςα την ύδια μϋρα που εκτελεύται η εργαςύα 
και με τϋτοιο τρόπο ώςτε να μην μϋνουν υπολεύμματα φυτικού υλικού ςε δρόμουσ, διαδρόμουσ, ό 
ςτουσ χώρουσ πραςύνου, με δικό του κόςτοσ και η εναπόθεςη αυτών θα γύνεται ςε χώρουσ που 
επιτρϋπεται από τισ Αρμόδιεσ Αρχϋσ.   
 Επύςησ, για τισ ζημιϋσ που θα προκληθούν ςτο αρδευτικό δύκτυο ό ςτο φυτικό υλικό από την 
εργαςύα υπεύθυνοσ εύναι ο Ανϊδοχοσ, ο οπούοσ θα οφεύλει να τισ αποκαταςτόςει χωρύσ 
οικονομικϋσ απαιτόςεισ. 
 Διαμόρφωςη/κλάδεμα θάμνων, ανϊλογα για το ςκοπό που ϋχουν φυτευτεύ π.χ. 
μπορντούρεσ, ανθοφόρα, φρϊχτεσ κλπ. Η διαμόρφωςη, ο ςχηματιςμόσ και το κλϊδεμα θα 
γύνονται καθ' όλη τη διϊρκεια του ϋτουσ ανϊλογα με τισ προκύπτουςεσ ανϊγκεσ και τισ εντολϋσ 
τησ Τπηρεςύασ. Ιδιαύτερα για τισ μπορντούρεσ θα πρϋπει να ϋχουν πϊντα ςχηματιςμϋνη την κόμη 
τουσ ςε ύψοσ ϋωσ 1,10 εκ. Η εργαςύα θα γύνεται με ψαλύδι μπορντούρασ, ψαλύδι κλαδϋματοσ, 
πριόνι ό αλυςοπρύονο ανϊλογα με την περύπτωςη. 
 Η ςυλλογό, φόρτωςη και απομϊκρυνςη των προώόντων κλαδϋματοσ εύναι ςυμβατικό 
υποχρϋωςη του Αναδόχου, θα γύνεται ϊμεςα την ύδια μϋρα που εκτελεύται η εργαςύα και με 
τϋτοιο τρόπο ώςτε να μην μϋνουν υπολεύμματα φυτικού υλικού ςε δρόμουσ, διαδρόμουσ, ό ςτουσ 
χώρουσ πραςύνου, με δικό του κόςτοσ, ςε χώρουσ που επιτρϋπεται από τισ Αρμόδιεσ Αρχϋσ.   
 Η αντικατϊςταςη φυτών που ϋχουν πϊθει βλϊβη ό ϋχουν καταςτραφεύ από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου θα γύνεται από τον Ανϊδοχο, με φυτϊ ύδιων προδιαγραφών. Η προμόθεια και 
εγκατϊςταςη του νϋου φυτικού υλικού βαραύνει τον Ανϊδοχο . ε περύπτωςη μη επαναφορϊσ θα 
γύνεται η ανϊλογη περικοπό. Καμύα αντικατϊςταςη φυτών δεν επιτρϋπεται χωρύσ την ϋγγραφη 
ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ.  
 Αν ςτη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ παρουςιϊζονται καταςτροφϋσ φυτικού υλικού που οφεύλονται 
ςε αιτύεσ για τισ οπούεσ δεν ευθύνεται ο Ανϊδοχοσ, καταμετρούνται τα φυτϊ και ο Ανϊδοχοσ 
υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα πύνακα καταμϋτρηςησ αυτών. την περύπτωςη αυτό (εξωγενεύσ 
παρϊγοντεσ, βανδαλιςμού, αςθϋνειεσ μη αναςτρϋψιμεσ κ.λ.π.) το κόςτοσ προμόθειϊσ τουσ θα 
βαρύνει την Τπηρεςύα και η αντικατϊςταςη θα γύνεται μόνο κατόπιν ςυνεννόηςησ με την 
Τπηρεςύα.  
 Κοπή αυτοφυούσ βλάςτηςησ των ερειςμάτων ςτισ ειςόδουσ/εξόδουσ των κοινοτότων και 
τησ δημοτικόσ – ενδοκοινοτικόσ οδοποιύασ, με χρόςη κατϊλληλου μηχανόματοσ (ελκυςτόρασ που 
φϋρει χορτοκοπτικό εξϊρτηςη, κλπ).  Κατϊ την ϋναρξη τησ εαρινόσ περιόδου ο Ανϊδοχοσ εύναι 
υποχρεωμϋνοσ να κόβει - καθαρύζει την αυτοφυό βλϊςτηςη ςτισ ειςόδουσ/εξόδουσ των 
κοινοτότων και ςτο δημοτικό ενδοδημοτικό οδικό δύκτυο, με πλϊτοσ ερεύςματοσ 1,20m 
εκατϋρωθεν τησ οδού. Η εργαςύα αυτό θα επαναλαμβϊνεται και κατϊ τη διϊρκεια τησ θερινόσ 
περιόδου.  
 Η ςυχνότητα επϋμβαςησ θα εξαρτϊται από τισ επικρατούςεσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ 
(βροχοπτώςεισ – υγραςύα). Η ςυχνότητα των επαναλόψεων και η ςειρϊ με την οπούα θα γύνεται 
η εργαςύα θα καθορύζεται ςε ςυνεργαςύα με την Τπηρεςύα (προγραμματιςμόσ εργαςύασ). 
 Λίπανςη χλοοτάπητα αθλητικών εγκαταςτάςεων (γηπέδων). Ο χλοοτϊπητασ χρειϊζεται  
προςθόκη θρεπτικών ςτοιχεύων (κυρύωσ αζώτου), επειδό με το κούρεμα απομακρύνεται αρκετό 
οργανικό ουςύα και το ριζικό ςύςτημϊ του εκμεταλλεύεται μικρό όγκο εδϊφουσ.  
 Η εφαρμογό των λιπαςμϊτων θα γύνεται ςε ςτεγνό κουρεμϋνο χλοοτϊπητα και θα ακολουθεύ 
ϊφθονο πότιςμα. Η ποςότητα του λιπϊςματοσ καθορύζεται ανϊλογα με: α) την περιεκτικότητα 
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του εδϊφουσ ςε θρεπτικϊ ςυςτατικϊ, β) τισ λιπαντικϋσ απαιτόςεισ του χλοοτϊπητα, οι οπούεσ 
εξαρτώνται από το εύδοσ και την ποικιλύα των φυτών που τον αποτελούν, γ) τισ περιβαλλοντικϋσ 
ςυνθόκεσ (ιδιαύτερα ςε ςυνθόκεσ καύςωνα, ξηραςύασ ό παγετού θα πρϋπει να δύνεται προςοχό 
ςτη λύπανςη, ϋτςι ώςτε να επιτυγχϊνεται η ςωςτό ιςορροπύα των βαςικών ςτοιχεύων), δ) τη 
μηχανικό ςύνθεςη του εδϊφουσ, ε) το πρόγραμμα ςυντόρηςησ που ακολουθεύται και ςτ) το 
ρυθμό αναπτύξεωσ και τη ςυχνότητα χρόςησ του χλοοτϊπητα. Ο χρόνοσ λιπϊνςεωσ καθορύζεται 
από το εύδοσ του χλοοτϊπητα, την ευαιςθηςύα ςε αςθϋνειεσ, το πρόγραμμα ςυντόρηςησ, το 
αρδευτικό πρόγραμμα. Η λύπανςη περιλαμβϊνει την ομοιόμορφη διαςπορϊ ςύνθετου 
λιπϊςματοσ ςτην επιφϊνεια του χλοοτϊπητα (χειρονακτικϊ ό μηχανικϊ). 
 Οι λιπϊνςεισ θα γύνονται κατόπιν ςυνεννόηςησ με την Τπηρεςύα. Κατϊ την εφαρμογό των 
λιπαςμϊτων δεν πρϋπει να προξενούνται εγκαύματα ςτα φυτϊ. Η προμόθεια των λιπαςμϊτων 
βαρύνει τον Ανϊδοχο. Η εργαςύα αφορϊ ςτη λύπανςη α) γηπϋδων ϋκταςησ ϋωσ 6 ςτρϋμματα, β) 
γηπϋδων ϋκταςη από 6,1 – 8,0 ςτρϋμματα και γ) γηπϋδων από 8,1 – 10,00 ςτρϋμματα.  
 Ωρδευςη χλοοτάπητα με αυτοματοποιημένο ςύςτημα άρδευςησ. Αφορϊ ςτην ϊρδευςη 
του χλοοτϊπητα, ο οπούοσ κατϊ τουσ θερινούσ μόνεσ ϋχει αυξημϋνεσ ανϊγκεσ ςε νερό, με τη 
χρόςη των εγκατεςτημϋνων αυτοματοποιημϋνων ςυςτημϊτων ϊρδευςησ. 
 Η διϊρκεια και η ςυχνότητα ϊρδευςησ του χλοοτϊπητα θα ϋχει ςχϋςη με την ποςότητα νερού 
που εύναι απαραύτητη για την ϊρδευςη τησ επιφϊνειασ αυτού. Η αναγκαύα ποςότητα νερού θα 
καθορύζεται ανϊλογα με: ι) τισ επικρατούςεσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ (θερμοκραςύα εδϊφουσ και 
αϋρα, ϊνεμοσ, ηλιοφϊνεια κλπ.), ιι) την εποχό (ιδιαύτερη προςοχό θα δύνεται κατϊ τη διϊρκεια 
του θϋρουσ και περιόδων ξηραςύασ, οι οπούεσ δεν ςυνδϋονται πϊντοτε με την περύοδο του 
καλοκαιριού), ιιι) το εύδοσ και τα χαρακτηριςτικϊ του χλοοτϊπητα, ιν) τα χαρακτηριςτικϊ του 
ϋδαφοσ (ςύςταςη-υφό, δομό, υγραςύα) και ιν) τουσ καλλιεργητικούσ παρϊγοντεσ (κούρεμα, 
αζωτούχοσ λύπανςη). 
     Οι ώρεσ τησ ημϋρασ κατϊ τισ οπούεσ γύνεται το πότιςμα εύναι οι βραδινϋσ (μετϊ τη δύςη του 
ηλύου) ό νωρύσ το πρωύ,. Η ποςότητα του νερού θα καθορύζεται τόςο από τα χαρακτηριςτικϊ του 
εδϊφουσ όςο και από τισ επικρατούςεσ κλιματικϋσ ςυνθόκεσ. Δεν θα διενεργεύται ϊρδευςη όταν 
υπϊρχει παγετόσ ό καύςωνασ ό όταν φυςϊει δυνατόσ ϊνεμοσ. Για τον προγραμματιςμό των 
αρδεύςεων θα γύνεται ςυνεννόηςη με την Τπηρεςύα.   
 Ωρδευςη χλοοτάπητα με εκτοξευτήρεσ/καρούλι (μη αυτοματοποιημένο ςύςτημα). Για 
την εργαςύα ιςχύουν οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ προηγούμενησ παραγρϊφου. 
 Επύςησ ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να επιβλϋπει την καλό λειτουργύα του αρδευτικού ςυςτόματοσ 
των αθλητικών εγκαταςτϊςεων και να ενημερώνει εγγρϊφωσ ϊμεςα την Τπηρεςύα. Η 
αποκατϊςταςη των κατεςτραμμϋνων υλικών θα γύνεται ςε ςυνεννόηςη με την Τπηρεςύα. Σο 
κόςτοσ προμόθειασ των υλικών ςτην περύπτωςη αυτό βαρύνει το Δόμο και ςτισ περιπτώςεισ 
που ευθύνεται ο Ανϊδοχοσ, θα βαρύνει τον Ανϊδοχο. 
 Κούρεμα χλοοτάπητα γηπέδων. Βαςικόσ ςκοπόσ του κουρϋματοσ εύναι η διατόρηςη του 
χλοοτϊπητα ςε κατϊλληλο ύψοσ, ϋτςι ώςτε το φύλλωμα που απομϋνει να τροφοδοτεύ επαρκώσ 
το ριζικό ςύςτημα και ο χλοοτϊπητασ να εξυπηρετεύ ςωςτϊ την λειτουργύα για την οπούα 
καταςκευϊςτηκε. 
 Η ςυχνότητα κουρϋματοσ εύναι ςημαντικό για την διατόρηςη ενόσ υγιούσ, ομοιόμορφου και 
πυκνού χλοοτϊπητα. Κριτόρια για τον προςδιοριςμό τησ ςυχνότητασ κοπόσ εύναι: ι) το 
επιθυμητό ύψοσ ςτο οπούο επιζητεύται να διατηρηθεύ ο χλοοτϊπητασ, ο οπούοσ ςε καμιϊ χρονικό 
ςτιγμό δεν θα πρϋπει να υπερβαύνει τα 5 εκατοςτϊ, ιι) η εποχό του ϋτουσ (αυξϊνεται ό μειώνεται 
ανϊλογα με το ρυθμό ανϊπτυξησ του χλοοτϊπητα, ο οπούοσ διαφϋρει από εποχό ςε εποχό και 
εξαρτϊται από τισ κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ, το πρόγραμμα ςυντόρηςησ (θρϋψη, ποτύςματα), τισ 
ποικιλύεσ και τη γενικό «υγεύα» τησ χλόησ), ιιι) το εύδοσ και η ποικιλύα του χλοοτϊπητα. 
Επιπροςθϋτωσ ςε ότι ϋχει ςχϋςη με το κούρεμα του χλοοτϊπητα, λαμβϊνονται υπόψη: α) ότι 
κατϊ το κούρεμα δεν θα πρϋπει να αφαιρεύται φυλλικό επιφϊνεια μεγαλύτερη του 40% του 
ςυνόλου, β) η θρεπτικό κατϊςταςη και η διαθϋςιμη υγραςύα.  
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 Σο κούρεμα του χλοοτϊπητα θα γύνεται κατόπιν ςυνεννόηςησ με την Τπηρεςύα με χρόςη 
κατϊλληλου αυτοκινούμενου μηχανόματοσ. Πριν το κούρεμα θα ελϋγχονται οι κλιματολογικϋσ 
ςυνθόκεσ. Δεν θα διενεργεύται κούρεμα όταν επικρατεύ καύςωνασ ό φυςϊ ιςχυρόσ βόρειοσ 
ϊνεμοσ ό υπϊρχει παγετόσ ό χιόνι και όταν ο χλοοτϊπητασ εύναι υγρόσ. Πριν το κούρεμα ο 
χλοοτϊπητασ θα πρϋπει να εύναι καθαρόσ από φύλλα, ξύλα, πϋτρεσ κλπ. Κατϊ τη διϊρκεια του 
κουρϋματοσ γύνεται επιλογό τησ κατευθύνςεωσ ώςτε να εύναι κϊθετοσ προσ την προηγούμενη. 
Κατϊ τη διϊρκεια του κουρϋματοσ η μηχανό πρϋπει να κινεύται προσ τα εμπρόσ ςε ευθύγραμμη 
κατεύθυνςη και όχι δεξιϊ και αριςτερϊ. Σα υπολεύμματα χλόησ ςυγκεντρώνονται και 
απομακρύνονται με ευθύνη του αναδόχου και η διϊθεςό τουσ θα γύνεται ςε εγκεκριμϋνο από τισ 
αρμόδιεσ αρχϋσ χώρο. Με το κούρεμα το χλοοτϊπητα θα απομακρύνονται τυχόν πεςμϋνα φύλλα 
και φερτϊ υλικϊ. Η εργαςύα αφορϊ Η εργαςύα αφορϊ ςτο κούρεμα χλοοτϊπητα α) γηπϋδων 
ϋκταςησ ϋωσ 6 ςτρϋμματα, β) γηπϋδων ϋκταςη από 6,1 – 8,0 ςτρϋμματα και γ) γηπϋδων από 8,1 
– 10,00 ςτρϋμματα.  
 Αεριςμόσ -  εξαραίωςη - ριζοτομή 
 Ο αεριςμόσ θα γύνεται όπου εμφανύζεται πρόβλημα ςυμπύεςησ του εδϊφουσ, ώςτε το ϋδαφοσ 
να ανακουφύζεται και να αποκτϊ εκ νϋου την ικανότητα τησ ανεμπόδιςτησ κυκλοφορύασ των 
υγρών και των αϋριων ςτοιχεύων. Η εργαςύα αυτό θα γύνεται κατϊ τϋτοιον τρόπο ώςτε να μην 
θύγεται το ςτρώμα του εδϊφουσ ςτο οπούο αναπτύςςεται το ριζικό ςύςτημα του χλοοτϊπητα 
καθώσ και το ανϊγλυφο τησ επιφϊνειϊσ του ό η διαμόρφωςό του.  
 Ο αεριςμόσ θα γύνεται με ειδικϊ μηχανόματα, ςε κουρεμϋνο χλοοτϊπητα και θα ακολουθεύ 
πότιςμα. 
 Η εξαραύωςη - ριζοτομό εύναι εργαςύεσ οι οπούεσ ςυμβϊλουν ςτη βελτύωςη τησ υποδομόσ 
αλλϊ και τησ ποιότητασ του χλοοτϊπητα. 
 Όταν το πϊχοσ του ςτρώματοσ (thatch) υπερβεύ τα 10mm απαιτεύται επϋμβαςη για την 
αφαύρεςό του. Η αφαύρεςη θα γύνεται με ειδικϋσ μηχανϋσ. Σον καθαριςμό του χλοοτϊπητα από 
το υπερβϊλλον ςτρώμα θα ακολουθεύ ςυγκϋντρωςη και απομϊκρυνςη του υλικού που 
προϋκυψε. Όταν το ςτρώμα thatch και οι ςτόλονεσ του χλοοτϊπητα επεκτεύνονται πϋραν του 
ορύου του χλοοτϊπητα, δηλαδό ςε διαδρόμουσ κλπ. εύναι απαραύτητα η ριζοτομό.  
 Η κϊθε επϋμβαςη θα γύνεται μετϊ από ςυνεννόηςη με την Τπηρεςύα και θα χρηςιμοποιούνται 
κατϊλληλα για κϊθε επϋμβαςη μηχανόματα και εργαλεύα.    
 Γραμμογράφηςη των γηπϋδων με χρόςη λευκού πλαςτικού χρώματοσ θα γύνεται όταν 
κρύνεται απαραύτητο (όταν το χρώμα «ξεθωριϊςει»), ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ τησ 
Ελληνικόσ Ομοςπονδύασ Ποδοςφαύρου. Η εργαςύα θα γύνεται ύςτερα από ςυνεννόηςη με την 
Τπηρεςύα και η προμόθεια των απαιτούμενων υλικών βαρύνει τον Ανϊδοχο.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Θ Ε Ψ Ρ Η Θ Η Κ Ε 
        Φρυςό 11/05/2015                                                 υντϊχθηκε 
    Ο Προώςτϊμενοσ Δ/νςησ                                
 
 
 
     Μότρακασ Φρόςτοσ                                                                      Δημητριϊδου Ελιςςϊβετ              Πλιϊτςικα Βαςιλικό 
 ΠΕ Πολιτικόσ Μηχανικόσ                                                                                  ΠΕ Γεωπόνοσ       ΣΕ Δαςοπονύασ &  
                         Υυςικού Περ/ντοσ 
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Σαχ. Δ/νςη: 62046 Φρυςό ερρών 

  
 
 
     ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

Πληροφορύεσ: Δημητριϊδου Ελ. 
Σηλϋφωνο: 2321 3 52617 
e-mail: texnep@0670.syzefxis.gov.gr 
 

     «ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΠΑΡΚΨΝ, ΠΛΑΣΕΙΨΝ,   
     ΔΕΝΔΡΟΣΟΙΦΙΨΝ, ΑΘΛΗΣΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ 
    ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ»  
 

   

Π Ρ Ο Μ Ε Σ Ρ Η  Η 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑΙΨΝ 

 
Α.Σ. 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

 
1 

Βοτϊνιςμα (κοπό χόρτων) με βενζινοκύνητο χορτοκοπτικό μηχϊνημα πεζού 
χειριςτό – κούρεμα χλοοτϊπητα ςτουσ χώρουσ πραςύνου τησ Σεχνικόσ 
Ϊκθεςησ 

 
1 

 
τρϋμμα 2.140,00 

2 Βοτϊνιςμα (κούρεμα χόρτων/χλοοτϊπητα) με ελκυςτόρα που φϋρει 
χλοοκοπτικό εξϊρτηςη 

 
2 

 
τρϋμμα 

130,00 

3 Διαμόρφωςη/κλϊδεμα θϊμνων 3 Ημερομύςθιο 35,00 
4 Κοπό αυτοφυούσ βλϊςτηςησ ερειςμϊτων  4 Φιλιόμετρο 900,00 

5.1 Λύπανςη χλοοτϊπητα γηπϋδου ϋκταςησ από 6,1 – 8,0 ςτρϋμματα 5.1 Σεμϊχιο 7,00 
5.2 Λύπανςη χλοοτϊπητα γηπϋδου ϋκταςησ από 8,1 – 10,0 ςτρϋμματα 5.2 Σεμϊχιο 4,00 
6 Ωρδευςη χλοοτϊπητα γηπϋδου με αυτοματοποιημϋνο ςύςτημα ϊρδευςησ 6 Σεμϊχιο 465,00 
 

7 
Ωρδευςη χλοοτϊπητα γηπϋδου με εκτοξευτόρεσ/καρούλι  
(μη αυτοματοποιημϋνο ςύςτημα) 

 
7 

 
Σεμϊχιο 

241,00 

8.1 Κούρεμα χλοοτϊπητα γηπϋδων ϋκταςησ ϋωσ 6,0 ςτρϋμματα 8.1 Σεμϊχιο 48,00 
8.2 Κούρεμα χλοοτϊπητα γηπϋδων ϋκταςησ από 6,1 – 8,0 ςτρϋμματα 8.2 Σεμϊχιο 291,00 
8.3 Κούρεμα χλοοτϊπητα γηπϋδων ϋκταςησ από 8,1 – 10,0 ςτρϋμματα 8.3 Σεμϊχιο 148,00 
9 Αεριςμόσ – εξαραύωςη – ριζοτομό 9 τρϋμματα 83,00 

10 Γραμμογρϊφηςη 10 Σεμϊχιο 170,00 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ  Ο  Ϋ  Π  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι    Μ  Ο   
 
 

(ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ  9/2015) 
 

1 1 τρζμμα 2.140,00 32,00 68.480,00

2 2 τρζμμα 130,00 20,00 2.600,00

3 3 Ημερομίςκια 35,00 70,00 2.450,00

4 4 Χιλιόμετρο 900,00 4,20 3.780,00

5 5.1 Σεμάχιο 7,00 120,00 840,00

6 5.2 Σεμάχιο 4,00 160,00 640,00

7 6 Σεμάχιο 465,00 15,00 6.975,00

8 7 Σεμάχιο 241,00 32,00 7.712,00

9 8.1 Σεμάχιο 48,00 50,00 2.400,00

10 8.2 Σεμάχιο 291,00 57,00 16.587,00

11 8.3 Σεμάχιο 148,00 65,00 9.620,00

12 9 τρζμμα 83,00 35,00 2.905,00

13 10 Σεμάχιο 170,00 30,00 5.100,00

130.089,00

29.911,00

160.000,00

Λίπανςθ χλοοτάπθτα γθπζδου ζκταςθσ από 8,1 – 

10,0 ςτρζμματα
Άρδευςθ χλοοτάπθτα γθπζδου με 

αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα άρδευςθσ

Άρδευςθ χλοοτάπθτα γθπζδου με 

εκτοξευτιρεσ/καροφλι 

Βοτάνιςμα (κοπι χόρτων) με βενηινοκίνθτο

χορτοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι – κοφρεμα

χλοοτάπθτα ςτουσ χώρουσ πραςίνου τθσ Σεχνικισ

Ζκκεςθσ

Βοτάνιςμα (κοφρεμα χόρτων/χλοοτάπθτα) με

ελκυςτιρα που φζρει χλοοκοπτικι εξάρτθςθ

Π
Ο

Ο
ΣΗ

ΣΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (Ευρώ)

Φ. Π. Α.    23 % (Ευρώ)

Διαμόρφωςθ/κλάδεμα κάμνων

Κοπι αυτοφυοφσ βλάςτθςθσ ερειςμάτων 

Λίπανςθ χλοοτάπθτα γθπζδου ζκταςθσ από 6,1 – 

8,0 ςτρζμματα

Α/Α

ΑΡΙΘ

ΜΟ 

ΣΙΜΟ

ΛΟ-

ΕΙΔΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

Μ
Ο

Ν
ΑΔ

Α 

Μ
ΕΣ

ΡΗ
Η



ΣΙ
Μ

Η
 

Μ
Ο

Ν
ΑΔ

Α

Κοφρεμα χλοοτάπθτα γθπζδων ζκταςθσ ζωσ 6,0 

ςτρζμματα
Κοφρεμα χλοοτάπθτα γθπζδων ζκταςθσ από 6,1 – 

8,0 ςτρζμματα
Κοφρεμα χλοοτάπθτα γθπζδων ζκταςθσ από 8,1 – 

10,0 ςτρζμματα
Αεριςμόσ – εξαραίωςθ – ριηοτομι

Γραμμογράφθςθ γθπζδου

Γ Ε Ν Ι Κ Ο     Τ Ν Ο Λ Ο   Δ Α Π Α Ν Η    (Ευρώ) 

              

 

 

 
             
 
 
      Θ Ε Ψ Ρ Η Θ Η Κ Ε 
        Φρυςό 11/05/2015                                                 υντϊχθηκε 
    Ο Προώςτϊμενοσ Δ/νςησ                                
 
 
 
     Μότρακασ Φρόςτοσ                                                                      Δημητριϊδου Ελιςςϊβετ              Πλιϊτςικα Βαςιλικό 
 ΠΕ Πολιτικόσ Μηχανικόσ                                                                                  ΠΕ Γεωπόνοσ       ΣΕ Δαςοπονύασ &  
                         Υυςικού Περ/ντοσ 
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Πληροφορύεσ: Δημητριϊδου Ελ. 
Σηλϋφωνο: 2321 3 52617 
e-mail: texnep@0670.syzefxis.gov.gr 
 

 ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 
   «ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΠΑΡΚΨΝ, ΠΛΑΣΕΙΨΝ,   

 ΔΕΝΔΡΟΣΟΙΦΙΨΝ, ΑΘΛΗΣΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ 
 ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ» 

  

Σ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Μ Ε Λ Ε Σ Η    Π Α Ρ Ο Φ Η    Τ Π Η Ρ Ε  Ι Α  
 

(ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 9/2015) 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1.1. Αντικεύμενο του παρόντοσ τιμολογύου εύναι ο καθοριςμόσ τιμών μονϊδοσ των εργαςιών, που 
εύναι απαραύτητεσ για την ϋντεχνη ολοκλόρωςη τησ υπηρεςύασ, όπωσ προδιαγρϊφεται ςτα λοιπϊ 
τεύχη δημοπρϊτηςησ που ορύζονται ςτη διακόρυξη. 
 Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ τιμολογύου αναφϋρονται ςε μονϊδεσ πλόρωσ περαιωμϋνων 
εργαςιών, όπωσ περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω, οι οπούεσ θα εκτελεςτούν ςτην περιοχό του 
Δόμου. Οι τιμϋσ μονϊδοσ περιλαμβϊνουν όλεσ τισ δαπϊνεσ που αναφϋρονται ςτην περιγραφό των 
εργαςιών, καθώσ και όςεσ απαιτούνται για την πλόρη και ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών, ςύμφωνα 
και με τα λοιπϊ τεύχη δημοπρϊτηςησ. 
 Καμιϊ αξύωςη ό αμφιςβότηςη δεν μπορεύ να θεμελιωθεύ, ωσ προσ το εύδοσ και την απόδοςη των 
μηχανημϊτων, τισ ειδικότητεσ και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προςωπικού και την δυνατότητα 
χρηςιμοπούηςησ ό μη μηχανικών μϋςων, εκτόσ αν ϊλλωσ ορύζεται ςτα ϊρθρα του παρόντοσ. 
ύμφωνα με τα παραπϊνω, ςτισ τιμϋσ μονϊδοσ του παρόντοσ τιμολογύου, ενδεικτικϊ και όχι 
περιοριςτικϊ περιλαμβϊνονται  τα κϊτωθι: 
1.1.1. Κϊθε εύδουσ επιβϊρυνςη των ενςωματουμϋνων υλικών από φόρουσ, τϋλη, δαςμούσ, ϋξοδα 
εκτελωνιςμού, ειδικούσ φόρουσ κλπ πλην του Υ.Π.Α. Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τα τϋλη 
διοδύων των κϊθε εύδουσ μεταφορικών του μϋςων.  
1.1.2. Οι δαπϊνεσ προμόθειασ των πϊςησ φύςεωσ, ενςωματουμϋνων και μη, κυρύων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφορϊσ τουσ ςτισ θϋςεισ εκτϋλεςησ των εργαςιών, αποθόκευςησ, φύλαξησ, επεξεργαςύασ 
τουσ (αν απαιτεύται) και προςϋγγιςόσ τουσ, με τισ απαιτούμενεσ φορτοεκφορτώςεισ, τισ αςφαλύςεισ 
των μεταφορών, τισ ςταλύεσ των μεταφορικών μϋςων και τισ απαιτούμενεσ πλϊγιεσ μεταφορϋσ, εκτόσ 
των ειδικών περιπτώςεων, όπου με βϊςη τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, η ανωτϋρω δαπϊνη καλύπτεται 
από το Δόμο. 
 Ομούωσ οι δαπϊνεσ για την φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ (με την ςταλύα μεταφορικών μϋςων) 
των πλεοναζόντων ό/και ακατϊλληλων προώόντων εκςκαφών και λοιπών υλικών, ςε κατϊλληλουσ 
χώρουσ απόρριψησ, λαμβανομϋνων υπόψη των ιςχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, ςύμφωνα με την 
Ε..Τ. και τουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 
1.1.3. Οι δαπϊνεσ μιςθών, ημερομιςθύων, υπερωριών, υπερεργαςιών, αςφαλιςτικών ειςφορών (ςτο 
Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ, ό ςε ϊλλουσ ημεδαπούσ ό/και αλλοδαπούσ αςφαλιςτικούσ 
οργανιςμούσ κλπ.), δώρων εορτών, επιδομϊτων που καθορύζονται από τισ ιςχύουςεσ εκϊςτοτε 
υλλογικϋσ υμβϊςεισ Εργαςύασ (αδεύασ, οικογενειακού, θϋςεωσ, ανθυγιεινόσ εργαςύασ, εξαιρϋςιμων 
αργιών κλπ), νυκτερινόσ απαςχόληςησ (πλην των ϋργων που η εκτϋλεςό τουσ προβλϋπεται κατϊ τισ 
νυκτερινϋσ ώρεσ και τιμολογούνται ιδιαιτϋρωσ) κλπ, του πϊςησ φύςεωσ προςωπικού (επιςτημονικού, 
εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτότων, υπαλλόλων εργοταξιακών γραφεύων, οδηγών και χειριςτών 
οχημϊτων και μηχανημϊτων, τεχνιτών ςυνεργεύων κλπ.) ημεδαπού ό αλλοδαπού που απαςχολεύται 
για την καταςκευό του ϋργου, επύ τόπου ό οπουδόποτε αλλού. 
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1.1.4. Σα πϊςησ φύςεωσ αςφϊλιςτρα για το προςωπικό του ϋργου, τισ μεταφορϋσ, τα μεταφορικϊ 
μϋςα, τα μηχανόματα ϋργων και τισ εγκαταςτϊςεισ, καθώσ και τισ λοιπϋσ αςφαλιςτικϋσ καλύψεισ. 
1.1.5. Οι δαπϊνεσ των μϋτρων προςταςύασ των όμορων καταςκευών των χώρων εκτϋλεςησ των 
εργαςιών, τησ πρόληψησ ατυχημϊτων εργαζομϋνων ό τρύτων, τησ αποφυγόσ βλαβών ςε κινητϊ ό 
ακύνητα πρϊγματα τρύτων, τησ αποφυγόσ ρύπανςησ ρεμϊτων, ποταμών, ακτών  κλπ, καθώσ και οι 
δαπϊνεσ των μϋτρων προςταςύασ των ϋργων ςε κϊθε φϊςη τησ καταςκευόσ τουσ ανεξαρτότωσ τησ 
εποχόσ του ϋτουσ και μϋχρι την οριςτικό παραλαβό τουσ. 
1.1.6. Οι δαπϊνεσ διϊθεςησ, προςκόμιςησ και λειτουργύασ του κυρύου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλιςμού και μϋςων (π.χ. πυραύλων, εργαλεύων) που απαιτούνται για την παροχό τησ υπηρεςύασ 
ςτο πλαύςιο του εγκεκριμϋνου χρονοδιαγρϊμματοσ, ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται τα μιςθώματα, η 
μεταφορϊ επύ τόπου, η ςυναρμολόγηςη (όταν απαιτεύται), η αποθόκευςη, η φύλαξη, η αςφϊλιςη, οι 
αποδοχϋσ οδηγών, χειριςτών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύςιμα, τα λιπαντικϊ και λοιπϊ αναλώςιμα, 
τα ανταλλακτικϊ, οι επιςκευϋσ, οι μετακινόςεισ ςτον χώρο του ϋργου, οι ημεραργύεσ για οποιαδόποτε 
αιτύα, οι πϊςησ φύςεωσ ςταλύεσ και καθυςτερόςεισ (που δεν οφεύλονται ςε υπαιτιότητα του Κυρύου 
του ϋργου), η αποςυναρμολόγηςό τουσ (εϊν απαιτεύται) και η απομϊκρυνςό τουσ από την περιοχό του 
ϋργου. 
1.1.7. Οι επιβαρύνςεισ από καθυςτερόςεισ, μειωμϋνη απόδοςη και μετακινόςεισ μηχανημϊτων και 
προςωπικού που οφεύλονται: 
(α)  ςε εμπόδια ςτο χώρο εκτϋλεςησ των εργαςιών  
(β)  ςτισ τυχόν ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ αντιμετώπιςησ των εμποδύων από τουσ αρμόδιουσ για αυτϊ 
φορεύσ (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑx κλπ.),  
(δ) ςτην ενδεχόμενη εκτϋλεςη των εργαςιών κατϊ φϊςεισ λόγω των ωσ ϊνω εμποδύων,  
(ε) ςτη λόψη μϋτρων για την εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ πεζών και  οχημϊτων,  
(ζ) ςε βλϊβη του εξοπλιςμού ϊρδευςησ των χώρων πραςύνου. 
1.1.8. Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την ομαλό και αςφαλό διακύνηςη πεζών και  οχημϊτων ςτισ θϋςεισ 
εκτϋλεςησ των εργαςιών. 
1.1.9. Οι δαπϊνεσ αποτύπωςησ τεχνικών ϋργων και λοιπών εγκαταςτϊςεων που απαντώνται ςτο 
χώρο του ϋργου, οι δαπϊνεσ επαλόθευςησ των ςτοιχεύων εδϊφουσ με τοπογραφικϋσ μεθόδουσ καθώσ 
και οι δαπϊνεσ λόψησ επιμετρητικών ςτοιχεύων κατ’ αντιπαρϊςταςη με εκπρόςωπο τησ Τπηρεςύασ 
και ςύνταξησ των πϊςησ φύςεωσ επιμετρητικών ςχεδύων, πινϊκων και υπολογιςμών  που θα 
υποβληθούν ςτην Τπηρεςύα προσ ϋλεγχο. 
1.1.10. Οι δαπϊνεσ διατόρηςησ, κατϊ την περύοδο εκτϋλεςησ των εργαςιών, του χώρου του ϋργου 
καθαρού και απαλλαγμϋνου από ξϋνα προσ το ϋργο αντικεύμενα, προώόντα εκςκαφών κλπ. Καθώσ και 
οι δαπϊνεσ για την  απόδοςη, μετϊ το τϋλοσ των εργαςιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεςδόποτε καταςκευϋσ και εμπόδια και όπωσ ςτουσ εγκεκριμϋνουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ 
ορύζεται. 
1.1.11. Οι δαπϊνεσ που απορρϋουν από δικαιώματα κατοχυρωμϋνων μεθόδων και ευρεςιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατϊ οποιονδόποτε τρόπο για την ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών. 
1.1.12. Οι δαπϊνεσ για την προςταςύα και την εξαςφϊλιςη τησ λειτουργύασ των δικτύων ϊρδευςησ και 
λοιπών δικτύων Ο.Κ.Ψ. που επηρεϊζονται τοπικϊ από τισ εκτελούμενεσ εργαςύεσ. Σην αποκλειςτικό 
ευθύνη για την πρόκληςη ζημιών και φθορών ςτα δύκτυα αυτϊ θα φϋρει, τόςο αςτικϊ όςο και ποινικϊ 
και μϋχρι περαύωςησ των εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ, ο οπούοσ υποχρεούται και για την ϊμεςη 
αποκατϊςταςη κϊθε βλϊβησ που προκαλεύται ςτα δύκτυα και ςτον εξοπλιςμό των χώρων αυτών. 
1.1.13. Οι δαπϊνεσ πρόληψησ και αποκατϊςταςησ κϊθε εύδουσ ζημιϊσ καθώσ και οι αποζημιώςεισ για 
κϊθε εύδουσ βλϊβη ό μη ςυνόθη φθορϊ επύ υφιςταμϋνων καταςκευών κατϊ την εκτϋλεςη των 
εργαςιών ό την διακύνηςη βαρϋωσ εξοπλιςμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μϋςων μεγϊλησ 
χωρητικότητασ, ερπυςτριοφόρων μηχανημϊτων κλπ) που οφεύλονται ςε αμϋλεια, απρονοηςύα, μη 
τόρηςη των ςυμβατικών όρων, των υποδεύξεων τησ Τπηρεςύασ, των ιςχυουςών  διατϊξεων και 
γενικότερα ςε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
1.1.14. Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, από την εγκατϊςταςη του 
Αναδόχου ςτο ϋργο μϋχρι και την παραλαβό τησ υπηρεςύασ, όπωσ αυτϊ καθορύζονται ςτισ ςχετικϋσ 
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μελϋτεσ, ςτουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ, και ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ αναφϋρονται ςτην Ε..Τ., 
εκτόσ αν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό προσ τούτο ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 
1.1.15. Οι δαπϊνεσ δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ και κατϊρτιςησ του ςυμφωνητικού και γενικϊ όλεσ οι 
υπόλοιπεσ ειδικϋσ δαπϊνεσ που βαρύνουν τον Ανϊδοχο, όπωσ αυτϋσ αναφϋρονται ςτουσ υπόλοιπουσ 
όρουσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου. 
1.1.16. Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την εξαςφϊλιςη τησ ςυνεχούσ και απρόςκοπτησ λειτουργύασ των 
υπαρχόντων ςτην περιοχό του ϋργου δικτύων (δύκτυα ύδρευςησ, ϊρδευςησ, αποχϋτευςησ και 
αποςτρϊγγιςησ, τϊφροι, διώρυγεσ, υδατορϋματα κλπ), τα οπούα επηρεϊζονται από την εκτϋλεςη των 
εργαςιών, και ιδιαύτερα όταν: 
(1) τα δύκτυα εύναι ςχετικϊ ανεπαρκό και ιδιαύτερα ευαύςθητα ςε δυςμενό μεταχεύριςη, 
(2)      θα επιβαρυνθεύ υπϋρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανϊδοχοσ δεν λϊβει μϋτρα για 
να αποτρϋψει την εύςοδο φερτών υλών από τισ χωματουργικϋσ, κυρύωσ, ό ϊλλεσ εργαςύεσ. 
1.2. Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α) επύ των λογαριαςμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 
Ϊργου. 
 
2. Σιμέσ εφαρμογήσ 
Α.Σ. 1: Βοτάνιςμα (κοπή χόρτων) με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριςτή – 
κούρεμα χλοοτάπητα ςτουσ χώρουσ πραςίνου τησ Σεχνικήσ Ϊκθεςησ 
 Βοτϊνιςμα χώρου φυτών με χρόςη βενζινοκύνητου χορτοκοπτικού μηχανόματοσ πεζού 
χειριςτό/κοπό χλοοτϊπητα ςε χώρουσ που περιγρϊφονται ςτην Σεχνικό Ϊκθεςη, ςύμφωνα με τισ 
Σεχνικϋσ Προιαγραφϋσ. Περιλαμβϊνει την κοπό των ζιζανύων ςτο χώρο μεταξύ των φυτών ό ςε 
χώρουσ που δεν ϋχουν φυτευτεύ και το κούρεμα χλοοτϊπητα (όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ) με χρόςη 
κατϊλληλων χλοοκοπτικών μηχανών, η απομϊκρυνςη, ςυλλογό και φόρτωςη των προώόντων 
βοτανύςματοσ/κουρϋματοσ από τουσ χώρουσ του ϋργου με τϋτοιο τρόπο ώςτε να μην μϋνουν 
υπολεύμματα φυτικού υλικού ςε δρόμουσ, διαδρόμουσ, ό ςτουσ χώρουσ πραςύνου και η απόρριψό 
τουσ ςε χώρουσ που επιτρϋπεται,  
 Σιμό  ανϊ ςτρϋμμα 
 Σιμό μονϊδασ: τριϊντα δύο ευρώ (32,00€) 
 
Α.Σ. 2: Βοτάνιςμα (κούρεμα χόρτων/χλοοτάπητα) με ελκυςτήρα που φέρει χλοοκοπτική 
εξάρτηςη 
 Βοτϊνιςμα χώρου φυτών με χρόςη ελκυςτόρα που φϋρει χλοοκοπτικό εξϊρτηςη (αυτοκινούμενο 
όχημα) χλοοτϊπητα ςε χώρουσ που περιγρϊφονται ςτην Σεχνικό Ϊκθεςη, ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ 
Προδιαγραφϋσ. Περιλαμβϊνει την κοπό των ζιζανύων ςτο χώρο μεταξύ των φυτών ό ςε χώρουσ που 
δεν ϋχουν φυτευτεύ και το κούρεμα χλοοτϊπητα (όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ), την απομϊκρυνςη, 
ςυλλογό και φόρτωςη των προώόντων βοτανύςματοσ/κουρϋματοσ από τουσ χώρουσ του ϋργου με 
τϋτοιο τρόπο ώςτε να μην μϋνουν υπολεύμματα φυτικού υλικού ςε δρόμουσ, διαδρόμουσ, ό ςτουσ 
χώρουσ πραςύνου και η απόρριψό τουσ ςε χώρουσ που επιτρϋπεται. 
 Σιμό  ανϊ ςτρϋμμα  
 Σιμό μονϊδασ: εύκοςι ευρώ (20,00€) 
 
Α.Σ. 3: Διαμόρφωςη/κλάδεμα θάμνων 
 Ανανϋωςη ό διαμόρφωςη κόμησ θϊμνων ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. Η εργαςύα θα 
γύνεται με ψαλύδι μπορντούρασ, ψαλύδι κλαδϋματοσ, πριόνι ό αλυςοπρύονο ανϊλογα με την 
περύπτωςη. Περιλαμβϊνει τη δαπϊνη του προςωπικού, εργαλεύων και τη ςυλλογό, φόρτωςη και 
απομϊκρυνςη των προώόντων τησ εργαςύασ από τουσ χώρουσ του ϋργου με τϋτοιο τρόπο ώςτε να 
να μην μϋνουν υπολεύμματα φυτικού υλικού ςε δρόμουσ, διαδρόμουσ, ό ςτουσ χώρουσ πραςύνου και 
η απόρριψό τουσ ςε χώρουσ που επιτρϋπεται. 
  Σιμό  ανϊ ημερομύςθιο  
 Σιμό μονϊδασ: εβδομόντα ευρώ (70,00€) 
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Α.Σ. 4: Κοπή αυτοφυούσ βλάςτηςησ ερειςμάτων 
 Κοπό αυτοφυούσ βλϊςτηςησ των ερειςμϊτων ςτισ ειςόδουσ/εξόδουσ των κοινοτότων και τησ 
δημοτικόσ – ενδοκοινοτικόσ οδοποιύασ, με χρόςη κατϊλληλου μηχανόματοσ (ελκυςτόρασ που φϋρει 
χορτοκοπτικό εξϊρτηςη, κλπ), ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ.   
 Σιμό  ανϊ χιλιόμετρο 
 Σιμό μονϊδασ: τϋςςερα ευρώ και εύκοςι λεπτϊ (4,20€) 
 
Α.Σ. 5.1: Λίπανςη χλοοτάπητα γηπέδου έκταςησ από 6,1 έωσ 8,0 ςτρέμματα 
 Η λύπανςη περιλαμβϊνει την ομοιόμορφη διαςπορϊ ςύνθετου λιπϊςματοσ ςτην επιφϊνεια του 
χλοοτϊπητα (χειρονακτικϊ ό μηχανικϊ) και την προμόθεια του λιπϊςματοσ, ςύμφωνα με τισ 
Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ.  
 Σιμό ανϊ γόπεδο 
 Σιμό μονϊδασ: εκατόν εύκοςι ευρώ (120,00€) 
 
Α.Σ. 5.2: Λίπανςη χλοοτάπητα γηπέδου έκταςησ από 8,1 έωσ 10,0 ςτρέμματα 
 Η λύπανςη περιλαμβϊνει την ομοιόμορφη διαςπορϊ ςύνθετου λιπϊςματοσ ςτην επιφϊνεια του 
χλοοτϊπητα (χειρονακτικϊ ό μηχανικϊ) και την προμόθεια του λιπϊςματοσ, ςύμφωνα με τισ 
Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ.  
 Σιμό ανϊ γόπεδο  
 Σιμό μονϊδασ: εκατόν εξόντα ευρώ (160,00€) 
 
Α.Σ.6: Ωρδευςη χλοοτάπητα γηπέδου με αυτοματοποιημένο ςύςτημα άρδευςησ 
 Ωρδευςη του χλοοτϊπητα του γηπϋδου με χρόςη του υπϊρχοντοσ αυτοματοποιημϋνου 
ςυςτόματοσ ϊρδευςησ, ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. Περιλαμβϊνει το ϊνοιγμα, κλεύςιμο 
των βανών, τον ϋλεγχο του ποτύςματοσ και την επύβλεψη καλόσ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ 
ϊρδευςησ. 
 Σιμό ανϊ γόπεδο  
 Σιμό μονϊδασ: δεκαπϋντε ευρώ (15,00€) 
 
Α.Σ.7: Ωρδευςη χλοοτάπητα γηπέδου με εκτοξευτήρεσ/καρούλι (μη αυτοματοποιημένο 
ςύςτημα) 
 Ωρδευςη του χλοοτϊπητα του γηπϋδου με χρόςη εκτοξευτόρων/καρούλια (μη 
αυτοματοποιημϋνου ςυςτόματοσ ϊρδευςησ), ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 
Περιλαμβϊνει την εγκατϊςταςη, το ϊνοιγμα, κλεύςιμο των βανών, τον ϋλεγχο του ποτύςματοσ και 
την επύβλεψη καλόσ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ ϊρδευςησ. 
 Σιμό ανϊ γόπεδο  
 Σιμό μονϊδασ: τριϊντα δύο ευρώ (32,00€) 
 
Α.Σ.8.1: Κούρεμα χλοοτάπητα γηπέδων έκταςησ έωσ 6,0 ςτρέμματα 
 Κούρεμα του χλοοτϊπητα γηπϋδου ϋκταςησ ϋωσ 6 ςτρϋμματα με χρόςη κατϊλληλου 
αυτοκινούμενου μηχανόματοσ, ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ Περιγραφϋσ, ςυμπεριλαμβανόμενησ τησ 
ςυγκϋντρωςησ και απομϊκρυνςησ των προώόντων που προκύπτουν ςτο χώρο και διϊθεςη αυτών 
ςε εγκεκριμϋνο από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ χώρο.       
 Σιμό ανϊ γόπεδο  
 Σιμό μονϊδασ: πενόντα ευρώ (50,00€) 
 
Α.Σ.8.2: Κούρεμα χλοοτάπητα γηπέδων έκταςησ από 6,1 έωσ 8,0 ςτρέμματα 
 Κούρεμα του χλοοτϊπητα γηπϋδου ϋκταςησ από 6,1 ϋωσ 8,0 ςτρϋμματα με χρόςη κατϊλληλου 
αυτοκινούμενου μηχανόματοσ, ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ Περιγραφϋσ, ςυμπεριλαμβανόμενησ τησ 
ςυγκϋντρωςησ και απομϊκρυνςησ των προώόντων που προκύπτουν ςτο χώρο και διϊθεςη αυτών 
ςε εγκεκριμϋνο από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ χώρο.       
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 Σιμό ανϊ γόπεδο  
 Σιμό μονϊδασ: πενόντα επτϊ ευρώ (57,00€) 
 
Α.Σ.8.3: Κούρεμα χλοοτάπητα γηπέδων έκταςησ από 8,1 έωσ 10,0 ςτρέμματα 
 Κούρεμα του χλοοτϊπητα γηπϋδου ϋκταςησ από 8,1 ϋωσ 10,0 ςτρϋμματα με χρόςη κατϊλληλου 
αυτοκινούμενου μηχανόματοσ, ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ Περιγραφϋσ, ςυμπεριλαμβανόμενησ τησ 
ςυγκϋντρωςησ και απομϊκρυνςησ των προώόντων που προκύπτουν ςτο χώρο και διϊθεςη αυτών 
ςε εγκεκριμϋνο από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ χώρο.       
 Σιμό ανϊ γόπεδο  
 Σιμό μονϊδασ: εξόντα πϋντε ευρώ (65,00€) 
 
Α.Σ.9: Αεριςμόσ – εξαραίωςη – ριζοτομή 
 Αεριςμόσ των ριζών, εξαραύωςη, ριζοτομό του χλοοτϊπητα με κατϊλληλο εργαλεύο, ςύμφωνα με 
τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ του προςωπικού, των μηχανημϊτων και 
των εργαλεύων που θα χρηςιμοποιηθούν. 
 Σιμό ανϊ ςτρϋμμα 
 Σιμό μονϊδασ: τριϊντα πϋντε ευρώ (35,00€) 
 
Α.Σ.10: Γραμμογράφηςη 
 Η εργαςύα αφορϊ την πλόρη διαγρϊμμιςη του χλοοτϊπητα με λευκό χρώμα, ςύμφωνα με τισ 
Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. Περιλαμβϊνει τισ δαπϊνεσ προςωπικού, προμόθειασ χρώματοσ και 
μηχανημϊτων και εργαλεύων που θα χρηςιμοποιηθούν. 
 Σιμό ανϊ γόπεδο 
 Σιμό μονϊδασ: τριϊντα ευρώ (30,00€) 
 
 
 
 
  
 
 
 

        

 

 

 

 

 

               

 
      
      Θ Ε Ψ Ρ Η Θ Η Κ Ε 
        Φρυςό 11/05/2015                                                 υντϊχθηκε 
    Ο Προώςτϊμενοσ Δ/νςησ                                
 
 
 
     Μότρακασ Φρόςτοσ                                                                      Δημητριϊδου Ελιςςϊβετ              Πλιϊτςικα Βαςιλικό 
 ΠΕ Πολιτικόσ Μηχανικόσ                                                                                  ΠΕ Γεωπόνοσ       ΣΕ Δαςοπονύασ &  
                         Υυςικού Περ/ντοσ 
 

 



 

19 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΝΟΜΟ ΕΡΡΨΝ   
ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
Σαχ. Δ/νςη: 62046 Φρυςό ερρών 

  

Πληροφορύεσ: Δημητριϊδου Ελ. 
Σηλϋφωνο: 2321 3 52617 
e-mail : texnep@0670.syzefxis.gov.gr 
 

 ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 
  «ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΡΑΙΝΟΤ ΠΑΡΚΨΝ, ΠΛΑΣΕΙΨΝ,   

 ΔΕΝΔΡΟΣΟΙΦΙΨΝ, ΑΘΛΗΣΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ 
 ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ» 

  
ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ 
Ωρθρο 1: Ειςαγωγό 
Ωρθρο 2: Αντικεύμενο – Εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ 
Ωρθρο 3: Ιςχύουςεσ διατϊξεισ και γλώςςα επικοινωνύασ 
Ωρθρο 4: Γενικϊ καθόκοντα, ευθύνεσ, υποχρεώςεισ του Αναδόχου – Ποινικϋσ ρότρεσ 
Ωρθρο 5: Εγγυόςεισ 
Ωρθρο 6: Παραλαβό τησ παροχόσ υπηρεςιών 
Ωρθρο 7: Αμοιβό – κρατόςεισ Αναδόχου 
Ωρθρο 8: Εκχώρηςη τησ εργαςύασ ςε τρύτουσ 
Ωρθρο 9: Τποχρεώςεισ του εργοδότη 
Ωρθρο 10: Πτώχευςη ό θϊνατοσ του αναδόχου 
Ωρθρο 11: Προςωπικό του αναδόχου 
Ωρθρο 12: Υόροι - τϋλη - κρατόςεισ - φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του αναδόχου  
Ωρθρο 13: Διαφορϋσ - διαφωνύα - ανωτϋρω βύα 
Ωρθρο 14: Ϊκπτωςη του αναδόχου – διϊλυςη τησ ςύμβαςησ 
Ωρθρο 15: Διοικητικό – δικαςτικό επύλυςη διαφορών 
 
Ωρθρο 1. ΕΙΑΓΨΓΗ 
1.1 Οριςμού, ςυντομογραφύεσ και αρχικϊ (όπωσ εμφανύζονται ςτισ παρενθϋςεισ) 
Κύριοσ του Ϊργου (ΚτΕ): Δόμοσ Εμμανουόλ Παππϊ. 
Εργοδότησ  - Αναθϋτουςα Αρχό τησ παρούςασ ςύμβαςησ: Δόμοσ Εμμανουόλ Παππϊ. 
Προώςτϊμενη Αρχό (Π.Α.): Δόμοσ Εμμανουόλ Παππϊ. 
Διευθύνουςα Τπηρεςύα (Δ.Τ): Δόμοσ Εμμανουόλ Παππϊ.  
Ανϊδοχοσ: Σο φυςικό ό νομικό πρόςωπο ό κοινοπραξύα ό ςύμπραξη που ςυνϊπτει με τον 
εργοδότη ςύμβαςη. 
Οικονομικό αντικεύμενο τησ ύμβαςησ ό αξύα τησ ύμβαςησ: η προβλεπόμενη από τη ύμβαςη 
αμοιβό του Αναδόχου. 
ύμβαςη: το ςύνολο των όρων που προςδιορύζουν τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ των 
αντιςυμβαλλομϋνων, δηλαδό του Εργοδότη και του Ανϊδοχου και περιλαμβϊνονται ςτα τεύχη 
του διαγωνιςμού, ςτην απόφαςη ϋγκριςησ του αποτελϋςματοσ και το ςχετικό ιδιωτικό 
ςυμφωνητικό που θα υπογραφεύ μεταξύ των δύο ςυμβαλλόμενων μερών. 
υμβατικϊ τεύχη: το ιδιωτικό ςυμφωνητικό που θα υπογραφεύ μεταξύ του εργοδότη και του 
αναδόχου μαζύ με τα τεύχη τα οπούα το ςυνοδεύουν και το ςυμπληρώνουν, όπωσ αναγρϊφονται 
ςτην παρϊγραφο 1.2 τησ παρούςησ. 
Σεύχη διαγωνιςμού: κϊθε τεύχοσ που εκδύδεται από τον εργοδότη και διατύθεται ςτουσ 
ςυμμετϋχοντεσ κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ: 1) Προκόρυξη με τα προςαρτόματϊ τησ, 2) 
υγγραφό υποχρεώςεων, 3) Σεύχοσ τεχνικών προδιαγραφών. 
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Σεύχη προςφορών: τα τεύχη που παραλαμβϊνει ο Εργοδότησ ςυμπληρωμϋνα από του 
Διαγωνιζόμενουσ κατϊ το Διαγωνιςμό: 1) φϊκελοσ ςυμμετοχόσ – τεχνικό προςφορϊ, 2) φϊκελοσ 
οικονομικόσ προςφορϊσ. 
1.2. υμβατικϊ ςτοιχεύα – ειρϊ ιςχύοσ ςυμβατικών τευχών. 

Σα ςυμβατικϊ ςτοιχεύα εύναι: 1) η Διακόρυξη, 2) η ύμβαςη, 3) ο Ενδεικτικόσ 
Προώπολογιςμόσ, 4) η υγγραφό Τποχρεώςεων, 5) η Σεχνικό Ϊκθεςη, 6) Η Οικονομικό 
Προςφορϊ, 7) το Σεύχοσ Σεχνικών Προδιαγραφών. 
 Σα παρακϊτω τεύχη μαζύ με όλα τα τεύχη και τα ϋγγραφα που προςαρτώνται ς’ αυτϊ ό τα 
ςυμπληρώνουν, αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ ύμβαςησ που θα καταρτιςτεύ και 
ταξινομούνται κατϊ ςειρϊ ιςχύοσ: 1) ύμβαςη, 2) Διακόρυξη, 3) Οικονομικό Προςφορϊ, 4) 
υγγραφό Τποχρεώςεων, 5) Σεύχοσ Σεχνικών Προδιαγραφών. 
1.3. υγγραφό Τποχρεώςεων (.Τ.). 
 Η παρούςα ςυγγραφό υποχρεώςεων αποτελεύται από 15 ϊρθρα (ςυμπεριλαμβανομϋνου και 
του παρόντοσ) και προςδιορύζει το γενικό πλαύςιο και τουσ ειδικούσ όρουσ για την εκτϋλεςη των 
ςυμβατικών υποχρεώςεων του Αναδόχου. Σα ειδικϊ θϋματα που ςχετύζονται με τη διαδικαςύα 
τησ ανϊθεςησ περιλαμβϊνονται ςτο τεύχοσ «Διακόρυξη», ενώ το αντικεύμενο και τα τεχνικϊ 
χαρακτηριςτικϊ τησ ςύμβαςησ ςτο «Σεύχοσ Σεχνικών Προδιαγραφών». 
 
Ωρθρο 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
2.1. Αντικεύμενο 
 Η παρούςα ςυγγραφό υποχρεώςεων αφορϊ ςτην παροχό υπηρεςιών «ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΠΡΑΙΝΟΤ ΠΑΡΚΨΝ, ΠΛΑΣΕΙΨΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΟΙΦΙΨΝ, ΑΘΛΗΣΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ» του Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ, προώπολογιςμού 130.081,30€ και με Υ.Π.Α. 
160.000,00€. 

 Η ςυντόρηςη του πραςύνου των πϊρκων, πλατειών, δενδροςτοιχιών, αθλητικών 
εγκαταςτϊςεων περιλαμβϊνει εργαςύεσ όπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 
τησ παρούςησ. 
2.2. Εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ 
 Ο τόποσ εργαςύασ του Αναδόχου εύναι το ςύνολο των διοικητικών ορύων του Δόμου 
Εμμανουόλ Παππϊ. Αυτό ςημαύνει ότι η ανατιθϋμενη εργαςύα θα υλοποιεύται τόςο εντόσ των 
Σοπικών και Δημοτικών Κοινοτότων όςο και ςε ςημεύα εκτόσ των οικιςμών, όπου υπϊρχουν 
χώροι πραςύνου. 
 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ύςτερα από ϋγκαιρη πρόςκληςη των Τπηρεςιών (Προώςτϊμενησ 
Αρχόσ, Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, Επιβλεπόντων) του Εργοδότη να παρϋχει γραπτϋσ ό 
προφορικϋσ πληροφορύεσ ςτισ Τπηρεςύεσ αυτϋσ και τα όργανϊ τουσ, να ςυμμετϋχει ςε επιςκϋψεισ 
ςτην περιοχό που προβλϋπεται να γύνουν οι εργαςύεσ και γενικϊ να παρϋχει κϊθε ςχετικό 
υποςτόριξη που κρύνει χρόςιμη ο Εργοδότησ. 
 Με την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ τησ Προώςτϊμενησ Αρχόσ για την ϋγκριςη τησ ανϊθεςησ 
προσ τον Ανϊδοχο, καλεύται αυτόσ να υπογρϊψει τη ύμβαςη μϋςα ςε δϋκα (10) ημϋρεσ. 
 Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ ορύζεται για μϋγιςτο χρονικό διϊςτημα δεκαϋξι (16) 
μηνών από την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ ό ϋωσ την εξϊντληςη του ςυμβατικού ποςού, όποιο από 
τα δύο επϋλθει πρώτο. 
2.3 Εκπρόςωποι του Αναδόχου 
 Η ύμβαςη θα υπογραφεύ, από πλευρϊσ Αναδόχου, από τον ύδιο τον Ανϊδοχο ό από την όδη 
εξουςιοδοτημϋνο κατϊ το ςτϊδιο του διαγωνιςμού ανϊθεςησ εκπρόςωπο του διαγωνιζόμενου, ο 
οπούοσ μονογρϊφει επύςησ και κϊθε φύλλο των ςυμβατικών τευχών. 
 Επιπλϋον, κατϊ την υπογραφό τησ ύμβαςησ, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ορύςει αναπληρωτό 
εκπρόςωπο που θα ϋχει τισ ύδιεσ αρμοδιότητεσ με το νόμιμο εκπρόςωπο. Για την αντικατϊςταςη 
των ωσ ϊνω εκπροςώπων του Αναδόχου κοινοποιεύται ςχετικό ϋγγραφο του Αναδόχου ςτον 
Εργοδότη, ςτο οπούο επιςυνϊπτεται η ςχετικό απόφαςη των καταςτατικών οργϊνων του 
Αναδόχου ό των μελών του ςε περύπτωςη Αναδόχου ύμπραξησ ό Κοινοπραξύασ. Η 
αντικατϊςταςη του εκπροςώπου του Αναδόχου υπόκειται ςτην ϋγκριςη του Προώςτϊμενου τησ 
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Δ.Τ. Οποιαδόποτε αλλαγό ςτη διεύθυνςη κατοικύασ των εκπροςώπων γνωςτοποιεύται ομούωσ 
ςτον εργοδότη. Κοινοποιόςεισ εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτον παλιό εκπρόςωπο ό ςτην παλιϊ 
διεύθυνςη θεωρούνται ιςχυρϋσ εφόςον γύνονται πριν τη γνωςτοπούηςη των μεταβολών. 
 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εφοδιϊζει τον εκπρόςωπό του και τον αναπληρωτό του με 
ςυμβολαιογραφικό πληρεξούςιο, ςύμφωνα με το οπούο τα πρόςωπα αυτϊ εξουςιοδοτούνται να 
ενεργούν κατ’ εντολό του, να τον εκπροςωπούν ςε όλα τα ζητόματα που ςχετύζονται με τη 
ςύμβαςη, να διευθετούν για λογαριαςμό του οποιαδόποτε διαφορϊ προκύπτει ό ςχετύζεται με 
τη ςύμβαςη και να ςυμμετϋχουν, κατόπιν προςκλόςεωσ οργϊνων του εργοδότη, ςε ςυναντόςεισ 
με όργανα ελϋγχου/παρακολούθηςησ τησ ςύμβαςησ. 
2.4 Επύβλεψη τησ ύμβαςησ 
 Ο Εργοδότησ θα ορύςει και θα γνωςτοποιόςει ςτον Ανϊδοχο τα πρόςωπα που θα επιβλϋψουν 
την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ ςύμβαςησ. Οι αρμοδιότητεσ και ευθύνεσ των επιβλεπόντων 
ορύζονται από τη ςχετικό νομοθεςύα. 
 
Ωρθρο 3. ΙΦΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΑΙ ΓΛΨΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 
3.1.Νομοθεςύα 
 Η παροχό υπηρεςιών ςυντόρηςησ πραςύνου πϊρκων, πλατειών, δενδροςτοιχιών, αθλητικών 
εγκαταςτϊςεων του Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ υπϊγεται - ςύμφωνα με το Παρϊρτημα ΙΙΒ τησ 
Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 31ησ/03/2004 
«περύ ςυντονιςμού των διαδικαςιών ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, προμηθειών και 
υπηρεςιών» και τον Κανονιςμό αρύθμ. 213/2008 τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ τησ 28ησ Νοεμβρύου 
2007- ςτην κατηγορύα 27 και ςτο τμόμα με κωδικό (CPV) 77000000-0 (υπηρεςύεσ γεωργύασ, 
δαςοκομύασ, φυτοκομύασ, υδατοκαλλιϋργειασ και μελιςςοκομύασ).  
 Η παροχό των παραπϊνω υπηρεςιών και η ςύμβαςη που θα ςυναφθεύ με τον Ανϊδοχο, 
διϋπονται από ι) τισ διατϊξεισ του Π.Δ. 28/80 «περύ εκτϋλεςησ ϋργων και προμηθειών Ο.Σ.Α.» 
όπωσ αυτόσ ιςχύει μϋχρι και ςόμερα, ιι)  το Ν. 3463/2006 «Κύρωςη Κώδικα Δόμων και 
Κοινοτότων», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει, ιιι) το Ν.3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ 
Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ».  
 Η ςύμβαςη διϋπεται αποκλειςτικϊ από το Ελληνικό Δύκαιο, όπωσ αναλυτικϊ προςδιορύζεται 
ςτη Διακόρυξη και το Σεύχοσ Σεχνικών Προδιαγραφών. 
3.2. Γλώςςα επικοινωνύασ 
 Η ύμβαςη θα ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα. Όλεσ οι επικοινωνύεσ (προφορικϋσ – 
γραπτϋσ) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ό ϊλλων ελληνικών αρχών θα γύνονται ςτην 
ελληνικό γλώςςα.  
 
Ωρθρο 4. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΠΟΙΝΙΚΕ 
ΡΗΣΡΕ 
1. Η ζητούμενη παροχό υπηρεςιών ςυντόρηςησ πραςύνου πϊρκων, πλατειών, δενδροςτοιχιών, 
αθλητικών εγκαταςτϊςεων του Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ απαιτεύ για την υλοπούηςό τησ 
εξειδικευμϋνη και ςυνδυαςμϋνη γνώςη ςτον τομϋα τησ φυτοκομύασ, ςυντόρηςησ πραςύνου 
χώρων και αθλητικών γηπϋδων. Για τον ςκοπό αυτό απαιτεύται η υποςτόριξη όλων των 
ενεργειών που θα γύνουν ςτα πλαύςια τησ υλοπούηςόσ τησ από Ανϊδοχο, ο οπούοσ θα πρϋπει να 
διαθϋτει αποδεδειγμϋνα την ςυγκεκριμϋνη τεχνογνωςύα.  

Ειδικότερα ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να οργανώςει, να υποςτηρύξει και να υλοποιόςει με τρόπο 
ϊρτιο, όλεσ τισ επιμϋρουσ εργαςύεσ που αναφϋρονται ςτο τεύχοσ των Σεχνικών Προδιαγραφών, 
ϋτςι ώςτε να ικανοποιούνται όλεσ οι ςχετικϋσ απαιτόςεισ, δεςμευόμενοσ ρητώσ και αμετακλότωσ 
για την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του όπωσ αυτϋσ προςδιορύζονται ςτο τεύχοσ τεχνικών 
προδιαγραφών, με επιδεξιότητα και επαγγελματικό κρύςη, αναλαμβϊνοντασ όλεσ τισ ευθύνεσ 
που απορρϋουν από τη ςύμβαςη. 
2. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ανταποκριθεύ εντόσ ςαρϊντα οκτώ (48) ωρών ςε 
ϋγγραφεσ εντολϋσ του Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ που ϋχουν ςχϋςη με τισ εργαςύεσ που ανϋλαβε. 
ε ϋκτατεσ και επεύγουςεσ περιπτώςεισ ο πϊροχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ανταποκριθεύ ςε 
χρονικό διϊςτημα μικρότερο των δώδεκα (12) ωρών. Εϊν παρϋλθει ϊπρακτο το διϊςτημα αυτό, 
η αναφερθεύςα υπηρεςύα θα εκτελεςθεύ από την αρμόδια Τπηρεςύα του Δόμου Εμμανουόλ 
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Παππϊ και το ύψοσ τησ απαιτηθηςομϋνησ δαπϊνησ θα παρακρατηθεύ από τον επόμενο 
λογαριαςμό πληρωμόσ του Αναδόχου. 
3. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προβαύνει ςτη ςυντόρηςη των χώρων πραςύνου (νηςύδεσ-κόμβοι, 
παιδικϋσ χαρϋσ, πϊρκα, πλατεύεσ, παρτϋρια, δενδροςτοιχύεσ, κοιμητόρια, πεζόδρομοι, λοιπού 
κοινόχρηςτοι και δημοτικού αύλειοι χώροι (ςχολεύα, Κ.Α.Π.Η., χώροι εκδηλώςεων, περιπϊτου και 
αναψυχόσ), αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ (κύρια και βοηθητικϊ γόπεδα) των Σοπικών και 
Δημοτικών Κοινοτότων του  Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ, όταν και όποτε του δοθεύ εντολό από την 
Τπηρεςύα. Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να διαθϋτει το απαραύτητο προςωπικό, εργαλεύα, μηχανόματα 
και εμπειρύα για την παροχό των ζητούμενων υπηρεςιών.   
4. Όλεσ οι ανωτϋρω εργαςύεσ θα εκτελεςτούν από τον Ανϊδοχο με την αποκλειςτικό του ευθύνη 
για την ϋντεχνη εκτϋλεςό τουσ. την τιμό του προώπολογιςμού περιλαμβϊνονται όλα τα 
αναγκαύα υλικϊ και μϋςα για την παροχό των υπηρεςιών, όπωσ αναφϋρεται ςτην Σεχνικό 
Περιγραφό καθώσ και κϊθε ϊλλη γενικό δαπϊνη (ενδεικτικϊ αναφϋρονται φόροι, τϋλη, 
κρατόςεισ, καύςιμα, αναλώςιμα, αμοιβϋσ προςωπικού, αποζημιώςεισ προςωπικού κλπ).  
5. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ειδοποιόςει εγγρϊφωσ και ϊμεςα την υπηρεςύα 
για οποιοδόποτε πρόβλημα διαπιςτώςει ςτουσ χώρουσ ϊςκηςησ τησ εργαςύασ του 
(βλϊβη αρδευτικού δικτύου, παθογϋνειεσ πραςύνου, καταςτραμμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ 
κλπ).  
6. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ςυμμορφώνεται ςτισ υποχρεώςεισ  που απορρϋουν από τη 
ςύμβαςη ό ςτισ ϋγγραφεσ εντολϋσ τησ επιβλϋπουςασ τεχνικόσ υπηρεςύασ. Αν ο Ανϊδοχοσ 
καθυςτερεύ ςτην λόψη των αναγκαύων μϋτρων ό οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ εύναι 
κακότεχνεσ, η επιβλϋπουςα υπηρεςύα ό και η αρμόδια Επιτροπό Παραλαβόσ του Δόμου 
ϋχει δικαύωμα να τισ απορρύψει ό να επιβϊλλει κατϊ την εκτύμηςό τησ περικοπό ςτισ 
πληρωμϋσ του αναδόχου λόγω υποβαθμιςμϋνησ ποιότητασ. Εφόςον από κακότεχνη 
εργαςύα ό πλημμϋλεια του αναδόχου προκληθεύ φθορϊ ό καταςτροφό, ο Ανϊδοχοσ 
υποχρεούνται να αναλϊβει όλεσ τισ δαπϊνεσ για την πλόρη αποκατϊςταςη τησ φθορϊσ 
που προξϋνηςε. Επιπλϋον τησ υποχρϋωςησ αποκατϊςταςησ, κατϊ την κρύςη τησ 
Οικονομικόσ Επιτροπόσ του Δόμου μπορεύ να επιβληθεύ πρόςτιμο ϋωσ ςυνολικού ύψουσ 
τριών χιλιϊδων (3.000,00)  ευρώ, το οπούο ο  Ανϊδοχοσ οφεύλει να καταβϊλει ωσ 
αποζημύωςη προσ το Δόμο για τη φθορϊ που προκϊλεςε. Αν ο Ανϊδοχοσ δεν καταβϊλει 
το πρόςτιμο κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνϋπειεσ και κυρύωσ με την 
κατϊπτωςη τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ καλόσ εκτϋλεςησ.  
7. ε περύπτωςη αδυναμύασ του Αναδόχου να εκτελϋςει την εργαςύα ό παρατηρουμϋνων 
υπερβολικών καθυςτερόςεων  ό μη ςυμμόρφωςησ ςτισ εντολϋσ τησ υπηρεςύασ  (ϊνω των 
δϋκα ημερών από την ϋγγραφη όχληςη), το Δημοτικό υμβούλιο του Δόμου Εμμανουόλ 
Παππϊ ϋχει το δικαύωμα να διαλύςει τη ςύμβαςη και να κηρύξει τον ανϊδοχο ϋκπτωτο 
ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ.  
8. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει το αναγκαύο προςωπικό και κϊθε εύδουσ 
μηχανόματα, εγκαταςτϊςεισ, μεταφορικϊ μϋςα και εργαλεύα και αναλαμβϊνει ςχετικϋσ 
δαπϊνεσ (μιςθούσ και ημερομύςθια, αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ και λοιπϋσ εργοδοτικϋσ 
επιβαρύνςεισ και υποχρεώςεισ που απορρϋουν από την κεύμενη για την κοινωνικό 
αςφϊλιςη νομοθεςύα ςε ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ κλπ για το προςωπικό του που θα απαςχολόςει 
για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ), την αξύα των πϊςησ φύςεωσ υλικών, τα μιςθώματα, τισ 
αποςβϋςεισ μηχανημϊτων ό μεταφορικών μϋςων και πϊντα τα γενικϊ ϋξοδα.  
9. Η ςυμμετοχό ςτη δημοπραςύα ό η υπογραφό τησ ςύμβαςησ ςε περύπτωςη ανϊθεςησ 
αποτελεύ αμϊχητο τεκμόριο ότι ο Ανϊδοχοσ, μετϊ από προςωπικό μετϊβαςό του, 
γνωρύζει τισ τοπικϋσ ςυνθόκεσ των χώρων πραςύνου, δηλαδό τοποθεςύα, διαμόρφωςη 
και φύςη εδϊφουσ, εύδοσ χλοοτϊπητα, φυτών, πηγϋσ λόψησ υλικών, ςυνόθεισ 
μετεωρολογικϋσ ςυνθόκεσ, οδούσ πρόςβαςησ, κ.λ.π., τη δυνατότητα εξεύρεςησ του 
κατϊλληλου προςωπικού, μηχανημϊτων, υλικών κλπ. καθώσ και οτιδόποτε ϊλλο μπορεύ 
να επηρεϊςει την πρόοδο ό το κόςτοσ των εργαςιών. Επύςησ αμϊχητο τεκμόριο αποτελεύ 
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ότι ο ανϊδοχοσ γνωρύζει τα ςυμβατικϊ τεύχη τησ μελϋτησ καθώσ και το φορϋα και τισ 
ςυνθόκεσ χρηματοδότηςησ. 
10. Ο μηχανικόσ εξοπλιςμόσ που χρειϊζεται για την παροχό των υπηρεςιών του τεύχουσ 
των Σεχνικών Προδιαγραφών αν δεν τον διαθϋτει ο Ανϊδοχοσ θα τον εξαςφαλύςει ο 
ύδιοσ με δαπϊνη του. Η Τπηρεςύα δεν αναλαμβϊνει καμιϊ υποχρϋωςη ό ευθύνη ςχετικϊ.  
11. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να μεριμνϊ για τη φύλαξη και προςταςύα των κϊθε εύδουσ 
κοινωφελών ϋργων για πρόληψη ζημιών ςε αυτϊ ό διακοπόσ λειτουργύασ αυτών. Ζημιϋσ 
που ϋγιναν από αμϋλεια του αναδόχου επανορθώνονται από αυτόν, διαφορετικϊ η 
επανόρθωςη γύνεται από το Δόμο ςε βϊροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου.  
12. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εκτελεύ την υπηρεςύα με τρόπο αςφαλό και ςύμφωνα με 
τουσ νόμουσ, διατϊγματα, αςτυνομικϋσ διατϊξεισ αναφορικϊ με την αςφϊλεια και την 
υγεύα των εργαζομϋνων.  
13. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τηρεύ τουσ νόμουσ, τα διατϊγματα και τισ 
αςτυνομικϋσ διατϊξεισ και να παύρνει όλα τα κατϊλληλα μϋτρα για την αςφϊλεια  του 
ϋργου, του προςωπικού του ό και κϊθε τρύτου και ευθύνεται απόλυτα και αποκλειςτικϊ, 
αςτικϊ και ποινικϊ, για οποιοδόποτε ατύχημα, ζημύα ό βλϊβη ςυμβεύ ςτο ϋργο, ςτο 
προςωπικό του ό ςε κϊθε τρύτο από οποιαδόποτε αιτύα ακόμη και για τυχαύα. 
Τποχρεούται να τηρεύ τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύα περύ προλόψεωσ εργατικών 
ατυχημϊτων, όλουσ τουσ εν γϋνει κανονιςμούσ και οφεύλει  να διατηρεύ το απαιτούμενο 
φαρμακευτικό υλικό για την παροχό πρώτων βοηθειών και να παρϋχει τισ πρώτεσ 
βοόθειεσ ςε περύπτωςη ατυχημϊτων. Αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη και λαμβϊνει όλα τα 
αναγκαύα μϋτρα προκειμϋνου να απαλλϊςςει τον εργοδότη και τουσ υπαλλόλου σ του 
από κϊθε ευθύνη, όςον αφορϊ ςε οποιεςδόποτε διεκδικόςεισ ό ευθύνεσ μπορεύ να 
ανακύψουν από ατύχημα ό θϊνατο του προςωπικού του Αναδόχου. Εύναι υποχρεωμϋνοσ 
επύςησ να μεριμνϊ για τη ςόμανςη και οριοθϋτηςη του χώρου εργαςύασ και να λαμβϊνει 
όλα τα απαραύτητα και αναγκαύα μϋτρα για την πρόληψη τυχόν υλικών ζημιών και 
ατυχημϊτων.   

Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λαμβϊνει όλα τα απαιτούμενα μϋτρα προφύλαξησ των 
προςκομιζόμενων υλικών μϋχρι χρηςιμοπούηςόσ τουσ, των μηχανημϊτων, των 
μεταφορικών μϋςων όπωσ και αςφαλεύασ του εν γϋνει εργατοτεχνικού προςωπικού και 
κϊθε τρύτου, ςύμφωνα προσ τισ οδηγύεσ τησ υπηρεςύασ, τουσ ιςχύοντεσ νόμουσ και 
διατϊξεισ φϋροντα μονομερώσ κϊθε ευθύνη για οιανδόποτε ςυνϋπεια από την μη καλό 
εφαρμογό.  

Ο Ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπόχρεοσ  για την ενδεχόμενη καταβολό 
αποζημιώςεων ϋχοντασ και κϊθε ϊλλη αςτικό ό ποινικό ευθύνη που προκύπτει από την 
εκτϋλεςη των εργαςιών, ακόμη και αν αυτό δεν οφεύλεται ςε υπαιτιότητα ό παρϊλειψό 
του αλλϊ ςε τυχαύο γεγονόσ. Σα παραπϊνω μϋτρα οφεύλει να παύρνει  ςε όλη τη διϊρκεια 
του εικοςιτετραώρου και οι δαπϊνεσ για την εφαρμογό τουσ ςυμπεριλαμβϊνονται ςτισ 
τιμϋσ του τιμολογύου.  
14. Αν ο Ανϊδοχοσ, με υπαιτιότητϊ του δεν τηρεύ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ, βαρύνεται με 
ποινικϋσ ρότρεσ κατϊ τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. Οι ποινικϋσ ρότρεσ επιβϊλλονται με απόφαςη του 
Δ.Τ. και κοινοποιούνται ςτον Ανϊδοχο. Ειςπρϊττονται μϋςω τησ πιςτοπούηςησ που εκδύδεται 
αμϋςωσ μετϊ την επιβολό τουσ, ό ςε περύπτωςη υποβολόσ ϋνςταςησ, μϋςω τησ πιςτοπούηςησ 
που εκδύδεται αμϋςωσ μετϊ την απόρριψη τησ ϋνςταςησ από την Προώςτϊμενη Αρχό. 
15. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ για λϊθη ό ελλεύψεισ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ των 
ςυμβατικών του υποχρεώςεων ό με ϋγκαιρη εκτϋλεςη μϋρουσ αυτών. Οι αξιώςεισ του εργοδότου 
κατϊ του αναδόχου, λόγω πλημμελούσ εκπλόρωςησ των υποχρεώςεών του κατϊ τη διϊρκεια 
εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, παραγρϊφονται μετϊ την πϊροδο εξαετύασ από την παραλαβό του 
αντικειμϋνου ό την καθ’ οιονδόποτε τρόπο λύςη τησ ςύμβαςησ. 
16. Αν ο Ανϊδοχοσ κληθεύ από τον Εργοδότη να παρϋμβει ςε υπόθεςη μεταξύ αυτού (του 
εργοδότη) και τρύτου, υποχρεώνεται να ενεργόςει ςύμφωνα με τη ςύμβαςη. Εϊν από τη 
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ςύμβαςη δεν ςυνϊγεται ο τρόποσ δρϊςησ του, απευθύνεται ςτον εργοδότη ζητώντασ ςχετικϋσ 
οδηγύεσ. 
17. Με τη λόξη τησ ςύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να επιςτρϋψει ςτον εργοδότη όλα τα 
ϋγγραφα ό ςτοιχεύα που παρϋλαβε για την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων, 
καθώσ και ότι ϊλλο ανόκει ςε αυτόν. 
18. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον εργοδότη για περιπτώςεισ 
ςύγκρουςησ ςυμφερόντων. 
19. Καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ, ο ανϊδοχοσ (και οι 
προςτηθϋντεσ του) αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ τύπου), χωρύσ την 
προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του εργοδότη, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που 
θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των 
υποχρεώςεών του. 
20. Όλα τα ϋγγραφα (ςχϋδια κλπ) που θα ςυνταχθούν από τον ανϊδοχο ςτα πλαύςια εκτϋλεςησ 
τησ ςύμβαςησ, θα ανόκουν ςτην ιδιοκτηςύα του εργοδότη, θα εύναι πϊντοτε ςτη διϊθεςη των 
νομύμων εκπροςωπών του κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ και θα παραδοθούν ςτον 
εργοδότη ςτο χρόνο που προβλϋπεται ςτο Νόμο και ςτη ςύμβαςη ό αλλιώσ κατϊ την καθ’ 
οιονδόποτε τρόπο λόξη ό λύςη τησ ςύμβαςησ. 
21. Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να προβαύνει, χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του 
εργοδότη, ϊμεςα ό ϋμμεςα, ςε δημόςιεσ ό δια  του Σύπου ανακοινώςεισ ςχετικϊ με τη ςύμβαςη 
και τον εργοδότη. 
 
Ωρθρο 5. ΕΓΓΤΗΕΙ 
5.1. Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ.  
 Ο Ανϊδοχοσ κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ θα προςκομύςει εγγυητικό επιςτολό 
καλόσ εκτϋλεςησ ύςη προσ το 5% του προώπολογιςμού  τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ των 
υπηρεςιών που ανατύθενται, χωρύσ ΥΠΑ . 
 Η εγγυητικό αυτό επιςτολό θα επιςτραφεύ ςτον Ανϊδοχο μετϊ τον χρόνο τησ 
οριςτικόσ παραλαβόσ του ςυνόλου του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, ο οπούοσ ορύζεται ςε 
διϊςτημα ενόσ (1) μόνα από το πϋρασ τησ ςύμβαςησ . Εφόςον υπϊρξει νόμιμη αιτύα για 
την κατϊπτωςό τησ, εκδύδεται ςχετικϊ αιτιολογημϋνη απόφαςη του Προώςταμϋνου τησ 
ΔΤ.   
5.2. Γενικού Όροι Εγγυόςεων  
 Οι εγγυόςεισ τησ παρ. 5.1 τησ παρούςασ καλύπτουν ςτο ςύνολό τουσ χωρύσ καμύα 
διϊκριςη την πιςτό εφαρμογό από τον ανϊδοχο όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε 
απαύτηςη του εργοδότη κατϊ του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλόρωςη των 
υπηρεςιών του.  
 Εφόςον προκύψει ανϊγκη, αποφαςύζεται η κατϊπτωςη του ςυνόλου, ό αναλόγου προσ 
την απαύτηςη μϋρουσ των εγγυόςεων. Μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ, ο εργοδότησ 
ειςπρϊττει την εγγύηςη με ϋγγραφη δόλωςό του προσ τον εγγυητό.  
 Η κατϊπτωςη του ςυνόλου των εγγυόςεων δεν εξαντλεύ την ευθύνη του Αναδόχου για 
αποζημύωςη του εργοδότη ςε περύπτωςη που αυτόσ υποςτεύ ζημύα μεγαλύτερη του 
ποςού των εγγυόςεων.   
 
Ωρθρο 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ   
 Η παρεχομϋνη από τον ανϊδοχο υπηρεςύα θα πιςτοποιηθεύ τμηματικϊ για τισ 
ενδιϊμεςεσ πληρωμϋσ από τον επιβλϋπoντα και από την αρμόδια Επιτροπό Παραλαβόσ 
του Δόμου. Ο επιβλϋπων θα εξετϊζει κατϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα την ποςότητα και 
την ποιότητα των παρερχομϋνων υπηρεςιών από τον Ανϊδοχο ςύμφωνα με τουσ όρουσ 
τησ ςύμβαςησ, τισ απαιτόςεισ του Δόμου και τισ επιπρόςθετεσ οδηγύεσ που τυχόν ϋχουν 
δοθεύ προσ αυτόν και θα πιςτοποιεύ ανϊλογα τουσ αντύςτοιχουσ λογαριαςμούσ για την 
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τμηματικό πληρωμό του αναδόχου. Καταςταλτικϊ, (με όλεσ τισ ςυνϋπειεσ που αυτό 
ςυνεπϊγεται) ο επιβλϋπων ό η αρμόδια Επιτροπό Παραλαβόσ τησ εν λόγω υπηρεςύασ 
μπορεύ να ειςηγηθεύ προσ την Οικονομικό Επιτροπό την επιβολό των προβλεπόμενων 
ποινικών ρότρων, να διατϊξει την επαναςπορϊ κατεςτραμμϋνου φυτικού υλικού με 
δαπϊνη του αναδόχου ό και να αρνηθεύ να παραλϊβει την παρερχομϋνη από τον ανϊδοχο 
υπηρεςύα.  
 
Ωρθρο 7: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 
7.1. Αμοιβό του Αναδόχου  
 υμβατικό αμοιβό του Αναδόχου εύναι το ποςό τησ Οικονομικόσ του Προςφορϊσ. 
 Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ανϊ μόνα ςύμφωνα με την πρόοδο των εργαςιών. Ο  
Ανϊδοχοσ θα προςκομύζει υποχρεωτικϊ ςτο πρώτο δεκαόμερο του μόνα που ϋπεται του 
μόνα εργαςιών το τιμολόγιο με τα νόμιμα δικαιολογητικϊ για την ϋκδοςη του 
αντύςτοιχου εντϊλματοσ πληρωμόσ , τον πύνακα εργαςιών που εκτελϋςτηκαν  καθώσ και 
τα αντύγραφα από τισ ϋγγραφεσ εντολϋσ τησ υπηρεςύασ .  
 Ο Δόμοσ υποχρεούται να εξοφλεύ τον ανϊδοχο μετϊ από ϋκδοςη τιμολογύου παροχόσ 
υπηρεςιών του αναδόχου και με την προώπόθεςη ότι θα υπϊρχει η πιςτοπούηςη τησ 
ϋντεχνησ και πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ παρεχομϋνησ υπηρεςύασ από τον επιβλϋποντα και 
την αρμόδια Επιτροπό Παραλαβόσ του Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ. Για την πιςτοπούηςη 
κϊθε τμηματικόσ πληρωμόσ θα ςυντϊςςονται και θα υπογρϊφονται και τα αντύςτοιχα 
πρωτόκολλα παραλαβόσ των επιμϋρουσ εργαςιών.  
7.2. Σα ςτοιχεύα τησ αμοιβόσ του Αναδόχου  
 Ο Ανϊδοχοσ αμεύβεται ςύμφωνα με την ανϊλυςη τησ αμοιβόσ του, όπωσ προκύπτει 
από την Οικονομικό του Προςφορϊ και την πιςτοπούηςη τησ ϋντεχνησ και πλόρουσ 
εκτϋλεςησ τησ παρεχόμενησ υπηρεςύασ.  
 Για την πληρωμό του ο Ανϊδοχοσ ςυντϊςςει και υποβϊλλει λογαριαςμούσ πληρωμόσ , 
που ελϋγχονται και εγκρύνονται ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Νόμου. 
Ειδικότερα αναγρϊφονται:  

 Η χρονικό περύοδοσ των εργαςιών 
 Πύνακασ αμοιβόσ με τα αιτούμενα προσ πληρωμό ποςϊ, τη μϋγιςτη ςυνολικό 

αμοιβό και το ϊθροιςμα των προηγούμενων αμοιβών. ε περύπτωςη ςύμπραξησ 
ςυνυποβϊλλεται ο εν ιςχύει πύνακασ επιμεριςμού τησ αμοιβόσ ςτα μϋλη τησ, ενώ 
ςε περύπτωςη Αναδόχου κοινοπραξύασ, την αμοιβό την ειςπρϊττει ο εκπρόςωπόσ 
τησ και την επιμερύζει ςτα μϋλη τησ με ευθύνη του.  

 Σο πληρωτϋο ποςό  
 Ο αναλογούν ΥΠΑ 

 Μετϊ την ϋγκριςη του λογαριαςμού ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύςει:  
ι) τιμολόγιο θεωρημϋνο από την αρμόδια Δ .Ο.Τ,  
ιι) αποδεικτικό φορολογικόσ ενημερότητασ,  
ιιι) αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ που αφορϊ τον ύδιο, αν πρόκειται για 
φυςικό πρόςωπο, ό τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ προσ απαςχολούμενουσ με ςύμβαςη 
εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΙΚΑ, ΣΜΕΔΕ κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι 
ςυμπρϊξεισ και οι κοινοπραξύεσ αποδεικνύουν την αςφαλιςτικό ενημερότητα όλων των 
μελών τουσ, 
ιν) υπεύθυνη δόλωςη θεωρημϋνη από την αρμόδια Δ.Ο.Τ. για την καταβολό του 
αναλογούντοσ Υ.Π.Α.  
 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται ακόμα να προςκομύςει κατ’ αύτηςη του Εργοδότη και 
οποιοδόποτε ϊλλο δικαιολογητικό  απαιτεύται από την ελληνικό νομοθεςύα για την 
πληρωμό τησ απαύτηςησ.  
 Διευκρινύζεται ότι: α) ο ανϊδοχοσ εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για όλεσ 
τισ ειςφορϋσ, οφειλϋσ, τϋλη και ϊλλεσ πληρωμϋσ ςτα Σαμεύα Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, 
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Τγειονομικόσ Περύθαλψησ & υντϊξεων, Επαγγελματικών, Δημόςιων ό ϊλλων φορϋων, 
όπωσ Ι.Κ.Α., ΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΣΕΕ κλπ, β) τον Ανϊδοχο βαρύνουν τα ϋξοδα 
ςυμφωνητικού, αντύγραφα, κυρόκεια, κλπ., καθώσ και οι κϊθε φύςεωσ κρατόςεισ, φόροι 
κλπ. 
 Δεν αναγνωρύζονται λόγοι προςαύξηςησ τησ ςυμβατικόσ αμοιβόσ ούτε αναθεώρηςη 
των τιμών μονϊδοσ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ του Αναδόχου.  

Επειδό ο προώπολογιςμόσ εύναι ενδεικτικόσ προβλϋπεται  το δικαύωμα αυξομεύωςησ 
των επιμϋρουσ ποςοτότων των υλικών ςε κϊθε εργαςύα (όπωσ αυτϋσ αναφϋρονται ςτον 
Ενδεικτικό Προώπολογιςμό τησ Μελϋτησ), χωρύσ όμωσ τη μεταβολό των ςυμβατικών 
τιμών των εργαςιών, προκειμϋνου να αντιμετωπιςτούν τυχόν προμετρητικϊ ςφϊλματα. 
Η μϋγιςτη αύξηςη ό μεύωςη τησ κϊθε ποςότητασ ορύζεται ςε 20% τησ αρχικόσ 
αναγραφόμενησ ςτη μελϋτη ποςότητασ κϊθε εργαςύασ. Οι εςωτερικϋσ αυτϋσ μεταβολϋσ 
δεν μπορούν να επιφϋρουν αύξηςη του ςυμβατικού τιμόματοσ, ενώ η ενδεχόμενη μεύωςό 
του δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 20% τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.  Ενδϋχεται τϋλοσ να μην 
απορροφηθούν όλεσ οι ποςότητεσ και κατϊ ςυνϋπεια όλο το ποςόν τησ ςύμβαςησ. 
 
 Ωρθρο 8. ΕΚΦΨΡΗΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΣΡΙΣΟΤ 
    Απαγορεύεται η εκχώρηςη από τον ανϊδοχο ςε τρύτουσ μϋρουσ ό του όλου του αντικειμϋνου 
τησ ςυμβϊςεωσ, χωρύσ απόφαςη του δημοτικού ςυμβουλύου. Η απόφαςη αυτό παρϋχεται εφ΄ 
όςον ο  τρύτοσ ςτον οπούο γύνεται η εκχώρηςη ϋχει τα προςόντα που εγγυώνται, κατϊ την κρύςη 
του ςυμβουλύου, την καλό εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. ε κϊθε περύπτωςη ο 
ανϊδοχοσ παραμϋνει πϊντοτε υπεύθυνοσ εισ ολόκληρον, μαζύ με αυτόν που τον υποκατϋςτηςε, 
ϋναντι του Δόμου. 
    Εϊν ο ανϊδοχοσ εκχωρόςει μϋροσ ό το όλον του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ χωρύσ ανωτϋρω 
ϋγκριςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ με απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου.   
 
Ωρθρο 9: ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 
 Ο Εργοδότησ υποχρεούται να παρϋχει ςτον Ανϊδοχο χωρύσ επιβϊρυνςη, όλεσ τισ πληροφορύεσ 
που αφορούν  τη ςύμβαςη, εφόςον εύναι διαθϋςιμεσ και δεν ϋχει κώλυμα να τισ παραδώςει. 
 Ο Εργοδότησ υποχρεούται να καταβϊλλει ϋγκαιρα το εργολαβικό αντϊλλαγμα ςτον Ανϊδοχο 
κατϊ του όρουσ του Νόμου και τησ παρούςασ, όπωσ ειδικότερα ορύζεται ςτο ϊρθρο 7. 
 
Ωρθρο 10. ΠΣΨΦΕΤΗ Ϋ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  

Αν αποβιώςει ο ανϊδοχοσ μετϊ την ϋναρξη τησ εκτϋλεςησ τησ εργαςύασ, η ςύμβαςη λύνεται 
αυτοδύκαια χωρύσ την καταβολό αποζημύωςησ για διαφυγόν κϋρδοσ ό οποιαδόποτε αποθετικό 
ζημύα.  

Εντόσ ανατρεπτικόσ προθεςμύασ δύο μηνών από το θϊνατο του αναδόχου, οι κληρονόμοι του 
δικαιούνται να διορύςουν με ςυμβολαιογραφικό πρϊξη αντύκλητο πληρεξούςιο, για να παραςτεύ 
εκ μϋρουσ τουσ ςτη διαδικαςύα τησ εκκαθϊριςησ τησ ςύμβαςησ. Εύναι δυνατό όμωσ να ανατεθεύ 
ςτουσ κληρονόμουσ η ςυνϋχιςη και η αποπερϊτωςη τησ εργαςύασ, ύςτερα από αύτηςη που 
υποβϊλλει ςτην επιβλϋπουςα υπηρεςύα ο αντύκλητοσ των κληρονόμων, μϋςα ςε αποκλειςτικό 
προθεςμύα δύο μηνών από το θϊνατο του αναδόχου. Η ανϊθεςη γύνεται με απόφαςη του Δ., εφ’ 
όςον οι κληρονόμοι αναλϊβουν με ςυμβολαιογραφικό δόλωςη όλα τα δικαιώματα και τισ 
υποχρεώςεισ του αποβιώςαντοσ αναδόχου. 

Εϊν λυθεύ η ςύμβαςη λόγω θανϊτου του αναδόχου, πριν ό μετϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 
αλλϊ πριν από την ϋναρξη τησ εκτϋλεςησ τησ εργαςύασ, αποδύδονται ςτουσ νομύμουσ 
κληρονόμουσ του η κατατεθεύςα εγγύηςη και τα ϋξοδα τησ δημοπραςύασ που εύχε καταβϊλει ο 
αποθανών.  

ε περύπτωςη που οι κληρονόμοι δεν διορύςουν εμπρόθεςμα αντύκλητο ούτε υποβϊλουν 
αύτηςη για τη ςυνϋχιςη και αποπερϊτωςη τησ υπηρεςύασ, διαπιςτώνεται με απόφαςη του Δ.. η 
από του θανϊτου του Αναδόχου επελθούςα αυτοδύκαια λύςη τησ ςύμβαςησ, μετϊ την 
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κοινοπούηςη τησ οπούασ ςτουσ κληρονόμουσ ό ςτον αντύκλητο του αποβιώςαντοσ, ακολουθεύ η 
διαδικαςύα εκκαθϊριςησ τησ ςύμβαςησ.  

Εϊν ο ανϊδοχοσ πτωχεύςει, η ςύμβαςη λύεται αυτοδύκαια χωρύσ την καταβολό αποζημύωςησ 
για διαφυγόν κϋρδοσ ό οποιαδόποτε ζημύα. 

Εϊν ο ανϊδοχοσ τησ εργαςύασ εύναι κοινοπραξύα, ςε περύπτωςη θανϊτου ενόσ από τουσ δύο 
κοινοπρακτούντεσ η κοινοπραξύα ϋναντι του Δόμου θεωρεύται λυμϋνη και η ςυμβατικό ςχϋςη 
ςυνεχύζεται υποχρεωτικϊ με το δεύτερο κοινοπρακτούντα, ο οπούοσ αναλαμβϊνει όλα τα 
ςυμβατικϊ δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ του θανόντοσ. Εϊν οι κοινοπρακτούντεσ όταν 
περιςςότεροι από δύο, η κοινοπραξύα ςυνεχύζεται μεταξύ των λοιπών που αναλαμβϊνουν ϋναντι 
του Δόμου όλα τα ςυμβατικϊ δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ του θανόντοσ. 

ε περύπτωςη πτώχευςησ ενόσ από τουσ κοινοπρακτούντεσ, η κοινοπραξύα λύνεται και η 
ςύμβαςη ςυνεχύζεται υποχρεωτικϊ από το δεύτερο μϋλοσ, που αναλαμβϊνει ϋναντι του Δόμου 
όλα τα ςυμβατικϊ δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ του πτωχεύςαντοσ. Εϊν οι 
κοινοπρακτούντεσ όταν περιςςότεροι από δύο, η κοινοπραξύα ϋναντι του δόμου ςυνεχύζεται 
μεταξύ των υπολούπων. Αν όμωσ κηρυχθούν ςε πτώχευςη περιςςότεροι κοινοπρακτούντεσ και 
εκτύθεται ςε κύνδυνο η προςόκουςα εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο δόμοσ μπορεύ κατϊ την απόλυτη 
κρύςη του να κηρύξει διαλυμϋνη τη ςύμβαςη (ϊρθρο 69, ΠΔ 28/80).. 

 
Ωρθρο 11. ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 
 Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει το επαρκϋσ και κατϊλληλο ειδικευμϋνο 
προςωπικό και ειδικό μηχανολογικό εξοπλιςμό για την εκτϋλεςη των υπηρεςιών που 
του ανατύθενται, ςύμφωνα με τισ δεςμεύςεισ που αναλαμβϊνει με την υποβολό τησ 
προςφορϊσ του και ςύμφωνα με τα όςα αναφϋρονται ςτο τεύχοσ των Σεχνικών 
Προδιαγραφών. Η εμπειρύα και εν γϋνει τα προςόντα του προςωπικού αυτού τελούν υπό 
τη ρητό ό και ςιωπηρό ϋγκριςη του εργοδότη. Σεκμαύρεται ότι η Δ.Τ. αποδϋχεται τα 
πρόςωπα αυτϊ, εφόςον δεν εκφρϊςει γραπτώσ τη διαφωνύα τησ.  
 Σο προςωπικό που χρηςιμοποιεύται για την εκτϋλεςη των εργαςιών θα πρϋπει να 
εύναι ειδικευμϋνο και πεπειραμϋνο για το εύδοσ κϊθε εργαςύασ. Η Τπηρεςύα ϋχει το 
δικαύωμα να ζητόςει την ϊμεςη απομϊκρυνςη κϊθε εργϊτη, τεχνύτη κ.λ.π. εφ’ όςον κατϊ 
την κρύςη τησ αυτόσ δεν ϋχει τα απαιτούμενα κατϊ την επιςτόμη και την πεύρα 
προςόντα για κανονικό εκτϋλεςη των αναληφθειςών εργαςιών ό εύναι απειθόσ, 
προκλητικόσ, φύλερησ κ.λ.π. Ο Ανϊδοχοσ αρνούμενοσ ό αναβϊλλοντασ την εκτϋλεςη 
ενδεχομϋνησ διαταγόσ τησ Τπηρεςύασ για απομϊκρυνςη οριςμϋνων προςώπων 
κηρύςςεται ϋκπτωτοσ. Επύςησ η Τπηρεςύα ϋχει δικαύωμα να διατϊξει την ενύςχυςη 
ςυνεργεύων με προςωπικό όταν το κρύνει απαραύτητο.  
 Ο αςκούμενοσ ϋλεγχοσ από τον εργοδότη ςτο προςωπικό του αναδόχου ςκοπό ϋχει 
την διαςφϊλιςη τησ κατϊ τϋλειο και ομαλό  τρόπο αποπερϊτωςησ των εργαςιών που 
προβλϋπονται ςτο τεύχοσ των τεχνικών προδιαγραφών, ςε καμιϊ δε περύπτωςη θα 
πρϋπει να ερμηνευθεύ ότι καθιςτϊ ςυμμϋτοχο τον εργοδότη ςτισ οιοδόποτε παραβϊςεισ 
του προςωπικού και τισ κακϋσ ςυνϋπειεσ λόγω ακαταλληλότητϊσ τ ου.  
 Οι ανϊδοχοι που παρϋχουν υπηρεςύεσ εντόσ αςφαλιςτικών περιοχών ΙΚΑ 
υποχρεούνται να αςφαλύζουν ςε αυτό όλο το προςωπικό που απαςχολούν. τισ 
περιπτώςεισ ϋργων που εκτελούνται εκτόσ αςφαλιςτικών περιοχών Ι.Κ.Α. οι ανϊδοχοι 
υποχρεούνται να ςυνεχύςουν την αςφϊλιςη του προςωπικού που τυχόν θα 
χρηςιμοποιόςουν, το οπούο εύναι αςφαλιςμϋνο ςτο Ι.Κ.Α. και δεν ϋχει διακοπεύ η 
αςφϊλιςό του. Σο υπόλοιπο προςωπικό υποχρεούται επύςησ να αςφαλύςει ςε μύα από 
τισ αναγνωριςμϋνεσ από το Δημόςιο αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ.  
 Η δαπϊνη για τα από τον Ανϊδοχο καταβλητϋα αςφϊλιςτρα ςυνολικϊ, δηλ. 
εργοδοτικόσ ειςφορϊσ και αςφαλιςμϋνου, βαρύνει αυτόν. ε καμύα περύπτωςη μπορεύ να 
επιβαρυνθεύ ο Δόμοσ με αποζημιώςεισ ατυχημϊτων του προςωπικού του αναδόχου ωσ 
και με  αποζημιώςεισ για ζημιϋσ προκαλούμενεσ από το προςωπικό του αναδόχου και 
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των μεταφορικών του μϋςων ςε ξϋνη ιδιοκτηςύα και ςε ϋργα του Δημοςύου, Δόμων, 
Κοινοτότων και Κοινωφελών Οργανιςμών.  
 
Ωρθρο 12. ΥΟΡΟΙ – ΣΕΛΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ – ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ 
ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Ο ανϊδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ φόρουσ, τϋλη και κρατόςεισ, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ 
διατϊξεισ, που ιςχύουν την ημϋρα τησ δημοπραςύασ ό τησ ανϊθεςησ και υποχρεούται να 
καταβϊλλει ςτο εργατοτεχνικό του προςωπικό ό,τι ορύζεται κϊθε φορϊ από το Τπουργεύο 
Εργαςύασ με αποφϊςεισ του (δώρα εορτών Πϊςχα και Φριςτουγϋννων, μϋρεσ υποχρεωτικόσ 
αργύασ, επιδόματα αδεύασ κλπ.). 

Διευκρινύζεται ότι αν μετϊ την ημϋρα τησ δημοπραςύασ ό τησ ανϊθεςησ επιβληθούν νϋοι 
φόροι, τϋλη, κρατόςεισ κλπ. ό καταργηθούν παλαιού, τα αντύςτοιχα ποςϊ θα εύναι ςε βϊροσ ό ςε 
όφελοσ του ϋργου και ο ανϊδοχοσ θα πληρώνεται με τουσ όρουσ και τισ υποχρεώςεισ που 
ιςχύουν τη μϋρα διενϋργειασ τησ δημοπραςύασ ό τησ υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ, όταν πρόκειται 
για απευθεύασ ανϊθεςη. 

Ο Ανϊδοχοσ (και ςε περύπτωςη ςύμπραξησ όλα τα μϋλη τησ) υποχρεούται να εκπληρώνει τισ 
κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ φορολογικϋσ του υποχρεώςεισ. Ενδεικτικϊ: α) την υποχρϋωςη 
εγγραφόσ ςτην αρμόδια Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα (ΔΟΤ) και υποβολόσ των αναγκαύων 
δηλώςεων φορολογύασ ειςοδόματοσ, ΥΠΑ κλπ., β) την τόρηςη βιβλύων ςύμφωνα με την 
ελληνικό νομοθεςύα, γ) την πληρωμό φόρου ειςοδόματοσ ό ϊλλων φόρων ό τελών και την 
εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του για την καταβολό των εργοδοτικών ειςφορών των 
εργαζομϋνων του. 

Προκειμϋνου να αποφευχθεύ η διπλό φορολογύα του ειςοδόματοσ τυχόν αλλοδαπών 
επιχειρόςεων του αναδόχου, αυτόσ αναλαμβϊνει να προςκομύςει ςτον εργοδότη όλα τα ςχετικϊ 
δικαιολογητικϊ ϋγγραφα που απαιτούνται από τισ αρμόδιεσ Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ. 

 
Ωρθρο 13: ΔΙΑΥΟΡΕ – ΔΙΑΥΨΝΙΕ – ΑΝΨΣΕΡΗ ΒΙΑ 
13.1: Καλόπιςτη εφαρμογό τησ ςύμβαςησ  
 Ο εργοδότησ και ο ανϊδοχοσ υποχρεούνται να αντιμετωπύζουν καλόπιςτα τισ 
αμοιβαύεσ υποχρεώςεισ και τα δικαιώματϊ τουσ και να προςπαθούν για την επύλυςη των 
διαφωνιών του με πνεύμα ςυνεργαςύασ και αλληλεγγύησ. Η λύςη οποιαςδόπ οτε 
διαφωνύασ επιλύεται κατϊ τα λοιπϊ κατϊ το Νόμο και την παρούςα (ϊρθρο 15). 
13.2 Λϊθη/αςυμφωνύεσ ςτα ςυμβατικϊ τεύχη ό ςτην προςφορϊ του αναδόχου  
 Σα ςυμβατικϊ τεύχη αλληλοςυμπληρώνονται. ε περύπτωςη που υπϊρξουν 
αντικρουόμενεσ διατϊξεισ ό όροι ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, υπεριςχύουν τα αναγραφόμενα 
ςτο ιςχυρότερο κϊθε φορϊ, κατϊ τη ςειρϊ προτεραιότητασ που ορύζεται ςτη Διακόρυξη 
και την παρούςα (ϊρθρο 1).  
 Λϊθη ό παραλεύψεισ των ςυμβατικών τευχών μπορεύ να διορθώνονται πριν την 
υπογραφό τησ ςύμβαςησ, αν τούτο  δεν αντιβαύνει ςτη δικαιολογημϋνη εμπιςτοςύνη των 
διαγωνιζόμενων και ςτην υποχρϋωςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ να με μεταβϊλει 
μονομερών τουσ όρουσ τησ που ϋλαβαν υπόψη οι διαγωνιζόμενοι για τη  διαμόρφωςη τησ 
προςφορϊσ τουσ.  
13.3 Ανωτϋρα βύα 
 Αν κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ςυμβούν γεγονότα ό περιςτατικϊ «ανώτερησ 
βύασ», τα οπούα ςαφώσ και αποδεδειγμϋνα βρύςκονται υπερϊνω του ελϋγχου και τησ 
ευθύνησ των ςυμβαλλομϋνων, καθϋνα εκ των μερών δικαιούται να αναςτεύλει την 
εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων, εφόςον αυτϊ τα γεγονότα ό 
περιςτατικϊ παρεμποδύζουν την εκπλόρωςό τουσ. Σο παραπϊνω δικαύωμα υφύςταται 
μόνο ςτισ περιπτώςεισ που οι ςυνϋπειεσ των περιςτατικών αυτών δεν ρυθμύζονται από 
το Νόμο ό τη ςύμβαςη.  
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 Η μη εκπλόρωςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων κατϊ τη διϊρκεια τησ αναςτολόσ, δε 
δημιουργεύ δικαύωμα ό αξύωςη υπϋρ ό κατϊ του ετϋρου των ςυμβαλλομϋνων. Δεν 
αναςτϋλλεται η εκπλόρωςη των υποχρεώςεων ό η καταβολό αμοιβών, που κατϋςτηςαν 
απαιτητϋσ πριν από την επϋλευςη των ϊνω γεγονότων ό περιςτατικών.  
13.4: Εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ παρϊ την ύπαρξη διαφωνύασ  
 Διαφωνύεσ, διενϋξεισ και διαφορϋσ που θα ανακύψουν κατϊ την εκτϋλεςη τησ 
ςύμβαςησ δεν δικαιολογούν την εκ μϋρουσ του αναδόχου ϊρνηςη παροχόσ των 
υπηρεςιών και εκτϋλεςησ των καθηκόντων του όπωσ αυτϊ προβλϋπονται ςτη ςύμβαςη, 
εκτόσ αν τούτο ρητώσ προβλϋπεται από το Νόμο ό τη ςύμβαςη. Αν παρότι δεν υφύςταται 
τϋτοιο δικαύωμα, ο ανϊδοχοσ αρνηθεύ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο εργοδότησ μπορεύ 
να κηρύξει τον ανϊδοχο ϋκπτωτο κατϊ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Νόμου.  
 
Ωρθρο 14: ΕΚΠΣΨΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΔΙΑΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
14.1 Ϊκπτωςη αναδόχου 
 Εφ’ όςον ο Ανϊδοχοσ παραβιϊζει τισ εκ τησ ςυμβϊςεωσ υποχρεώςεισ του, κηρύςςεται 
ϋκπτωτοσ με απόφαςη τησ Προώςτϊμενησ Αρχόσ, όπωσ λεπτομερώσ ορύζεται ςτισ 
ςχετικϋσ διατϊξεισ του Νόμου. Μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ, εκκαθαρύζεται η 
ςύμβαςη και καταπύπτει υπϋρ του εργοδότη η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ. Ποινικϋσ 
ρότρεσ που τυχόν επιβλόθηκαν για υπϋρβαςη τμηματικών προθεςμιών οφεύλονται 
αθροιςτικϊ και επιπλϋον επιβϊλλεται ποινικό ρότρα για υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ 
προθεςμύασ.  
14.2 Αθϋτηςη όρων ςυμφωνύασ. Ευθύνη αναδόχου  
 Από μϋρουσ του μειοδότη αθϋτηςη οποιουδόποτε όρου του παρόντοσ διαγωνιςμού και 
τησ ςύμβαςησ ό μη πλόρησ  ςυμμόρφωςό του προσ τουσ όρουσ αυτών, παρϋχει ςτο Δόμο 
το δικαύωμα να τον κηρύξει ϋκπτωτο με απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου.  
 Η ϋκπτωςη του μειοδότη ϋχει ωσ αποτϋλεςμα ι) την απώλεια υπϋρ του Δόμου, λόγω 
ποινικόσ ρότρασ ολόκληρου του ποςού τησ κατατιθϋμενησ εγγύηςησ του, ιι) την 
υποχρϋωςη του μειοδότη να αποζημιώςει το Δόμο για κϊθε ζημιϊ που τυχόν θα υποςτεύ 
ο Δόμοσ από τη μη εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  
14.3 Διϊλυςη τησ ςύμβαςησ  
 Ο εργοδότησ δικαιούται να διαλύςει τη ςύμβαςη χωρύσ αποζημύωςη του Αναδόχου.  
 Ο εργοδότησ διατηρεύ υπϋρ αυτού το δικαύωμα να αναςτεύλει την παροχό τω ν 
υπηρεςιών του αναδόχου για διϊςτημα μϋχρι και τρεισ (3) μόνεσ με ϋγγραφη 
γνωςτοπούηςη προσ τον ανϊδοχο, ςτην οπούα θα προςδιορύζονται οι λόγοι που 
καθιςτούν αναγκαύα τη διακοπό, η ημερομηνύα ϋναρξησ τησ διακοπόσ και η 
πιθανολογούμενη διϊρκεια αυτόσ.  
 Από την ημερομηνύα ϋναρξησ τησ διακοπόσ ο ανϊδοχοσ απαλλϊςςεται τησ υποχρϋωςησ 
εκπλόρωςησ των ςυμβατικών του υποχρεώςεων που αφορϊ η αναςτολό και οφεύλει να 
λϊβει όλα τα ενδεικνυόμενα μϋτρα για τον περιοριςμό των δαπανών αυτού και του 
εργοδότη. Αμϋςωσ μετϊ την ϊρςη των λόγων που επϋβαλαν τη διακοπό, ο εργοδότησ 
υποχρεούται να ειδοποιόςει τον ανϊδοχο εγγρϊφωσ.  
 Επιςημαύνεται ότι εϊν δεν ολοκληρωθεύ το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, όταν αυτό δεν 
ϋχει λυθεύ πρόωρα για κϊποιον από τουσ νόμιμουσ λόγουσ, η ςύμβαςη παραμ ϋνει ςε ιςχύ 
ακόμη και ςτην περύπτωςη που ϋχει λόξει η ςυνολικό ςυμβατικό προθεςμύα με όλεσ τισ 
ςχετικϋσ παρατϊςεισ.     
 
14.4 Λύςη τησ ςύμβαςησ για οικονομικούσ λόγουσ  
 Ο εργοδότησ δικαιούται να καταγγεύλει μονομερώσ κα αζημύωσ γι’ αυτόν τη ςύμβαςη 
εϊν δεν εγκρύνει την υποκατϊςταςη του αναδόχου, ό αν αυτόσ τεθεύ υπό εκκαθϊριςη ό 
αναγκαςτικό διαχεύριςη. Πτώχευςη του αναδόχου ςυνεπϊγεται την αυτοδύκαιη λύςη τησ 
ςύμβαςησ, ενώ πτώχευςη ενόσ μϋλουσ ςύμπραξησ ό κοινοπραξύασ ςυνεπϊγεται τη 
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δυνατότητα υποκατϊςταςησ  του πτωχεύςαντοσ μετϊ από την ϋγκριςη τησ 
Προώςτϊμενησ Αρχόσ. 
14.5 Λόξη τησ ςύμβαςησ – Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ  
 Η λόξη τησ ςύμβαςησ πιςτοποιεύται με τη βεβαύωςη περαύωςησ εργαςιών των 
υπηρεςιών του Αναδόχου που εκδύδεται από τη Διευθύνουςα Τπηρεςύα,  όπου 
βεβαιώνεται η υποβολό όλων των παραδοτϋων από τον ανϊδοχο όπωσ αναλυτικϊ 
ορύζονται ςτο τεύχοσ τεχνικών προδιαγραφών και ότι ϋχουν εκτελεςτεύ όλεσ οι 
ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ εντόσ του χρόνου ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ. Η παραλαβό γύνεται 
εντόσ ενόσ (1) μόνα από την ϋκδοςη τησ ανωτϋρω βεβαύωςησ με απόφαςη τησ 
Προώςτϊμενησ Αρχόσ. Οι εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφονται ςτον Ανϊδοχο 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 5 τησ παρούςασ ςυγγραφόσ υποχρεώςεων, μετϊ την ϋκδοςη τησ 
βεβαύωςησ περαύωςησ των υπηρεςιών του αναδόχου και την παραλαβό του ςυνόλου του 
αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.  
         
Ωρθρο 15: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 
 Οι διαφορϋσ μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατϊ τα λεπτομερώσ 
αναφερόμενα ςτην  παρ. 2 του ϊρθρου 273 του Ν.3463/2006 (ΥΕΚ 114Α). Η διοικητικό και 
δικαςτικό διαδικαςύα δεν αναςτϋλλουν την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, εκτόσ και αν ορύζεται 
διαφορετικϊ ςτο Νόμο. 
 Κϊθε αξύωςη του Αναδόχου των υπηρεςιών ό αντύθετα του Εργοδότη κατϊ του Αναδόχου, 
όταν αυτό ςτηρύζεται ςε απόφαςη τησ αρμόδιασ αρχόσ και για τισ οπούεσ ϋγινε προςφυγό ςτο 
Εφετεύο. [παραγρϊφονται εϊν κατϊ το διϊςτημα τησ επιδικύασ παρόλθε διετύα χωρύσ να διακοπεύ 
η παραγραφό. 
 Για τισ αξιώςεισ των αναδόχων που γεννόθηκαν νόμιμα και αναγνωρύςθηκαν με αποφϊςεισ 
των αρμοδύων αρχών, εφαρμόζονται οι ςχετικϋσ διατϊξεισ του ΒΔ τησ 17ησ Μαύου/15ησ Ιουνύου 
1959 «Περύ οικονομικόσ διοικόςεωσ και λογιςτικού Δόμων & Κοινοτότων (ΥΕΚ 145Α και 197Α), 
όπωσ αυτό κϊθε φορϊ ιςχύει.  
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