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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε  Η 
 

 Με την παρούςα μελϋτη ενδεικτικού προώπολογιςμού 19.992,52€ (μαζύ με τον 

αναλογούντα Υ.Π.Α.24%) προβλϋπεται η παροχό υπηρεςιών για τη ςυντόρηςη – 

κλϊδευςη δενδροςτοιχιών των Σοπικών και Δημοτικών Κοινοτότων του Δόμου 

Εμμανουόλ Παππϊ. Η μελϋτη ςυντϊςςεται με βϊςη τισ διατϊξεισ του Ν.3852/2010 «Νϋα 

Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρόγραμμα 

Καλλικρϊτησ», του Ν. 3463/2006 «Κύρωςη του Κώδικα Δόμων & Κοινοτότων», του Ν. 

4412/2016 «Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 

οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

 κοπόσ τησ ανϊθεςησ εύναι η επύτευξη τησ ςυνολικόσ αντιμετώπιςησ όλων εκεύνων 

των θεμϊτων που αφορούν ςτην αιςθητικό και αςφαλό εικόνα των δενδροςτοιχιών του 

Δόμου, ϋτςι ώςτε να εξυπηρετούνται οι λειτουργύεσ για τισ οπούεσ εγκαταςτϊθηκαν.  

 Με την ανϊθεςη ο ανϊδοχοσ θα αναλϊβει την αποκλειςτικό ευθύνη για το 

κλϊδεμα/τη ςυντόρηςη των δενδροςτοιχιών και των μεμονωμϋνων δϋντρων ςτον 

κοινόχρηςτο αςτικό ιςτό του Δόμου με ςκοπό τη βελτύωςη τησ υγεύασ και τησ 

ςφριγιλότητασ των δϋνδρων, τη βελτύωςη τησ εμφϊνιςησ τουσ, τον ϋλεγχο τησ 

ανϊπτυξόσ τουσ καθώσ και τη μεύωςη ό εξϊλειψη  τησ πρόκληςησ ατυχημϊτων ό ζημιών 

ςε ανθρώπουσ και υποδομϋσ που μπορεύ να προκληθούν από ανεμορριψύεσ – 

ανεμοθλαςύεσ, δυςμενεύσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ κλπ. Σα προσ απομϊκρυνςη τμόματα μπορεύ 

να εύναι νεαρό βλϊςτηςη, μικρϊ κλαδιϊ, κλϊδοι, μεγϊλοι κλώνοι, τμόματα του κορμού ό 

τησ ρύζασ, αλλϊ ςυνόθωσ εύναι βλαςτού και κορμού. 

 Η εν λόγω παροχό υπηρεςιών αφορϊ ςτουσ αςτικούσ κοινόχρηςτουσ χώρουσ και 

περιλαμβϊνει: α) την απομϊκρυνςη των όδη κατεςτραμμϋνων βραχιόνων (κλϊδων) των 

δϋνδρων για λόγουσ αςφϊλειασ των δημοτών και τησ περιουςύασ των ό τησ κυκλοφορύασ 

οχημϊτων ό/και κοπόσ αυτών, ιδιαύτερα όταν αυτϊ βρύςκονται ςε χώρουσ ςχολεύων, 

πλατειών, πϊρκων,  παιδικών χαρών, πρανό αγροτικών δρόμων κ.λ.π., β) την 

απομϊκρυνςη βραχιόνων για προληπτικούσ λόγουσ, οι οπούοι εκτιμώνται, μετϊ από 

αυτοψύα, ωσ επικύνδυνα ςε μελλοντικό ενδεχόμενη θεομηνύα ό και ςε πιο όπια καιρικϊ 

φαινόμενα (δυνατόσ ϊνεμοσ ό πολύ χιόνι ςτα κλαδιϊ), γ) κλαδϋματα 

διαμόρφωςησ/ανανϋωςησ κόμησ. 

      Η παροχό τησ εν λόγω υπηρεςύασ θα καλύπτει το ςύνολο των διοικητικών ορύων 

του Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ. Αυτό ςημαύνει ότι η ανατιθϋμενη υπηρεςύα θα 

υλοποιεύται τόςο εντόσ των Σοπικών και Δημοτικών Κοινοτότων όςο και ςε ςημεύα 

εκτόσ των οικιςμών. 
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 Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να διαθϋτει την απαιτούμενη επιςτημονικό γνώςη και 

εμπειρύα, να διαθϋτει το κατϊλληλο προςωπικό, τα απαραύτητα εργαλεύα και 

μηχανόματα  για την παροχό των ζητούμενων υπηρεςιών. 

 Οι απαιτόςεισ τησ εν  λόγω υπηρεςύασ αναφϋρονται αναλυτικϊ ςτο Σεύχοσ Σεχνικών 

Προδιαγραφών που ςυνοδεύει την παρούςα μελϋτη και οι οπούεσ εύναι απόλυτα 

δεςμευτικϋσ για τον ανϊδοχο.  

 Η παροχό τησ υπηρεςύασ θα χρηματοδοτηθεύ από Δημοτικούσ Πόρουσ. Η 

παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ παροχόσ υπηρεςύασ θα γύνει από τον αρμόδιο 

αντιδόμαρχο πραςύνου ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ για την εκτϋλεςη ςυμβϊςεων παροχόσ 

υπηρεςύασ του ν. 4412/2016. Η παρεχομϋνη από τον ανϊδοχο υπηρεςύα θα 

παραλαμβϊνεται από την αρμόδια επιτροπό παραλαβόσ του Δόμου, η οπούα 

ςυγκροτεύται ςύμφωνα με την παρ. 5 του ϊρθρου 221 του ν.4412/2016.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
                                ΦΡΤΟ 21/08/2017                                        ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 

     Ο  ΠΡΟΪ/ΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ                                      ΦΡΤΟ 18/08/2017 
          
          
          

  ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ             ΕΛΙΑΒΕΣ  ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟΤ 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών                                            ΠΕ Γεωπόνων 
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 

 Η παροχό τησ υπηρεςύασ ςυντόρηςησ κλϊδευςησ μεμονωμϋνων δϋντρων και 

δενδροςτοιχιών του Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ αποςκοπεύ ςτη δημιουργύα ενόσ αιςθητικού 

επιπϋδου, ϋτςι ώςτε τα δϋνδρα να ϋχουν ελκυςτικό εμφϊνιςη και να εξυπηρετούν ςωςτϊ τισ 

λειτουργύεσ για τισ οπούεσ φυτεύτηκαν. 

 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 δϋνδρων και 

δενδροςτοιχιών 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 αναθϋτουςα αρχό. Η αρμόδια Επιτροπό 

Παραλαβόσ τησ υπηρεςύασ, μπορεύ να προτεύνει την 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. 

 

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

1.1. Γενικά 

κοπόσ τησ παρούςασ προδιαγραφόσ εύναι η περιγραφό των απαιτούμενων εργαλεύων, 

υλικών και τησ μεθοδολογύασ του κλαδϋµατοσ των δϋντρων, ϋτςι ώςτε να ϋχουν αςφαλό  

εμφϊνιςη και να εξυπηρετούνται ςωςτϊ οι λειτουργύεσ για τισ οπούεσ φυτεύτηκαν. 

Ωσ κλϊδεµα δϋνδρων ορύζεται η επιλεκτικό αποµϊκρυνςη τµόµατοσ τησ βλϊςτηςησ αυτών, 

µε ςκοπό τη βελτύωςη τησ υγεύασ και ςφριγιλότητασ, τον ϋλεγχο τησ ανϊπτυξησ και τη 

βελτύωςη τησ εµφϊνιςησ και ιδιαύτερα την αςφϊλεια τησ δημόςιασ περιουςύασ και των 

δημοτών. 

Σα προσ αποµϊκρυνςη τµόµατα µπορεύ να εύναι νεαρό βλϊςτηςη, µικρϊ κλαδιϊ, κλϊδοι, 

µεγϊλοι κλώνοι, τµόµατα του κορµού ό τησ ρύζασ αλλϊ ςυνόθωσ εύναι βλαςτού και κορµού. 
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υνεπώσ, το κοµµϋνο υλικό µπορεύ να εύναι μικρών διαςτϊςεων ό µεγϊλα κοµµϊτια από το 

ςκελετό του δϋντρου. 

Η παρούςα ϋχει ωσ αντικεύμενο τισ εφαρμοςτϋεσ τεχνικϋσ και µορφϋσ κλαδϋµατοσ των 

δϋνδρων, ώςτε να δοθεύ τελικϊ ϋνα ςχόµα, το οπούο να εύναι χαρακτηριςτικό του εύδουσ και 

τησ ποικιλύασ και να επηρεϊζει θετικϊ ό αρνητικϊ την ανϊπτυξη του φυτού (ανϊλογα µε τισ 

επιδιωκόµενεσ χρόςεισ). 

Αν και κϊθε φυτό επιδϋχεται ειδικό κλϊδεμα, ςτην παρούςα προδιαγραφό επιδιώκεται 

οµαδοπούηςη και παρουςύαςη γενικών κανόνων κλαδϋµατοσ. Οι εργαςύεσ ςυντόρηςησ – 

κλϊδευςησ δενδροςτοιχιών θα εκτελούνται ςύμφωνα με την Ελληνικό Σεχνικό Προδιαγραφό 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-06-04-01:2009.  

 

 

2. ΒΑΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΛΑΔΕΜΑΣΟ 

2.1. Κλαδευτήρια  

Σα κλαδευτόρια εύναι από τα πλϋον χρηςιµοποιηµϋνα εργαλεύα κλαδϋµατοσ και 

χρηςιµοποιούνται για να κόβουν τα ϊκρα ό µικρϊ κλαδιϊ (διαµϋτρου µϋχρι 1,5 cm). Τπϊρχουν 

πολλού διαφορετικού τύποι, οι οπούοι ανϊλογα µε τη µορφό των λεπύδων οµαδοποιούνται ςε 

δύο βαςικϋσ κατηγορύεσ: anvil (αµόνι) και by-pass. Γενικώσ το κλαδύ πρϋπει να τοποθετεύται 

κοντϊ ςτη βϊςη τησ λϊµασ του κλαδευτηριού, όπου µπορεύ να κρατηθεύ ςταθερϊ.  

2.2. Ψαλίδεσ κλαδέματοσ  

Οι ψαλύδεσ κλαδϋµατοσ χρηςιµοποιούνται για κοπό κλαδιών µε διϊµετρο µεγαλύτερη από 

1,5 cm ϋωσ και 7 cm. Έχουν µακριϋσ χειρολαβϋσ και δουλεύονται και µε τα δύο χϋρια. Και αυτϋσ 

οι ψαλύδεσ χωρύζονται ςε τύπο αµονιού και τύπο ψαλιδιού. Εύναι εξαιρετικϊ χρόςιµεσ για το 

κλϊδεµα κλαδιών µερικών ζωηρών θϊµνων. 

2.3. Πριόνια 

Πριόνια κλαδϋµατοσ 

Σα µικρϊ πριόνια µε τα λεπτϊ δόντια εύναι καλύτερα για τουσ θϊµνουσ και για κλαδιϊ 

διαµϋτρου µϋχρι 10 cm. Σα µεγαλύτερα πριόνια µε τα χονδροειδό δόντια ενδεύκνυνται για 

κλαδιϊ δϋντρων µε διϊµετρο πϊνω από 10 cm. 

Τηλεςκοπικϊ κλαδευτόρια  

Σα τηλεςκοπικϊ κλαδευτόρια ϋχουν από πϊνω µια κοφτερό λεπύδα ςε ςχόµα γϊντζου και 

µια ϊλλη επύςησ κοφτερό λεπύδα από κϊτω. Σο κοπύδι εύναι προςαρµοςµϋνο ςτην ϊκρη ιςτού 

και ο χειριςµόσ γύνεται µε το τρϊβηγµα ενόσ λεπτού ςκοινιού. Ο ιςτόσ µπορεύ να εύναι εύτε 

τηλεςκοπικόσ εύτε ςυναρµολογούµενοσ. Η χρόςη τουσ θα πρϋπει να γύνεται με προςοχό και με 

τον προβλεπόμενο προςτατευτικό εξοπλιςμό. 

2.4. Αλυςοπρίονα 

Τπϊρχει ποικιλύα από αλυςοπρύονα, βενζινοκύνητα ό ηλεκτρικϊ. Κατϊ κανόνα, τα 

αλυςοπρύονα ενδεύκνυνται κυρύωσ για την υλοτόµηςη δϋντρων ό την παραγωγό καυςόξυλων 

και εύναι ακατϊλληλα για κλϊδεμα ζωντανών φυτικών ιςτών. 

2.5. Κλαδευτικό ςυγκρότημα  -  Φορτηγό αυτοκίνητο  

- Φαρακτηριςτικϊ του κλαδευτικού ςυγκροτόματοσ: 
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• Αναβατόριο πλόρουσ περιςτροφόσ, δυνατότητα χειριςµού από το χρόςτη και δυνατότητα 

ανόδου τησ βϊςησ του κϊδου τουλϊχιςτον δϋκα (10) μϋτρα. 

• Κϊδο που θα φϋρει προςτατευτικό κιγκλύδωµα. 

• Ανϊλογο ψαλύδι και πριόνι. 

• Θα εύναι αυτοκινούµενο, ύψοσ διαφορικού τουλϊχιςτον 30 cm και υδραυλικό ςύςτηµα 

ςταθεροπούηςησ. 

- Υορτηγό αυτοκύνητο. 

2.6. Εξοπλιςμόσ αςφαλείασ 

Ο εξοπλιςµόσ αςφϊλειασ θα αποτελεύται από ςτολό εργαςύασ (ςακϊκι, παντελόνι ό φόρµα), 

κρϊνοσ, ωτοαςπύδεσ, γϊντια, επιγονατύδεσ, µπότεσ και ζώνη. Σα παραπϊνω εύδη θα 

ακολουθούν τισ προδιαγραφϋσ του Ελληνικού Ινςτιτούτου Τγιεινόσ και Αςφϊλειασ τησ 

Εργαςύασ (ΕΛ.ΙΝ.Τ.Α.Ε). 

2.7. Συντήρηςη εργαλείων 

Σα εργαλεύα πρϋπει να καθαρύζονται και να λαδώνονται µετϊ τη χρόςη τουσ για προςταςύα 

από την ςκουριϊ. Επύςησ, οι λϊµεσ τουσ πρϋπει να εύναι πϊντα πολύ καλϊ ακονιςµϋνεσ για 

αποφυγό τραυματιςμού των βλαςτών. ε περύπτωςη που κλαδεύεται φυτό προςβεβληµϋνο 

από µύκητεσ, τότε το εργαλεύο κλαδϋµατοσ θα απολυµαύνεται µε οινόπνευµα, για αποφυγό 

μετϊδοςησ αςθενειών. 

2.8. "Πάςτα" κλαδέματοσ 

Όταν η τοµό εύναι µεγαλύτερη των 5-10 cm τότε θα καλύπτεται µε «πϊςτα κλαδϋµατοσ» 

(βαφό ςε ςπρϋι ό βαφό µε πινϋλο), ώςτε να προςτατευτεύ το φυτό από την εύςοδο 

µικροοργανιςµών. 

 

 

3. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΣΡΟΠΟΤ ΚΛΑΔΕΜΑΣΟ 

    Σα φυτϊ εύναι ζώντεσ οργανιςµού και χρειϊζονται ιδιαύτερη φροντύδα, µεταχεύριςη, και 

παρακολούθηςη καθ’ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ των εργαςιών. Σο κλϊδεµα αποτελεύ 

ςηµαντικό τοµϋα τησ ςυντόρηςησ των φυτών. 

    Σο κλϊδεµα θα πρϋπει να γύνεται µε το ςωςτό τρόπο, κατϊλληλη εποχό και από ειδικευµϋνο 

προςωπικό, πρϋπει δε να αποτελεύ προγραµµατιςµϋνη εργαςύα ώςτε να µην δημιουργεύται 

υπερβλϊςτηςη. 

3.1. Σκοπόσ κλαδέματοσ παρούςασ μελέτησ 

   Σο κλϊδεμα θα γύνεται για α) λόγουσ αςφϊλειασ (να καθαριςτεύ η κόµη από νεκρϊ, αςθενό, 

ςπαςµϋνα και τραυµατιςµϋνα µϋρη ό χαµηλϊ κλαδιϊ, που µπορεύ να αποτελϋςουν κύνδυνο για 

ανθρώπουσ, οχόματα ό κτύρια, κοπό ξερών δϋνδρων), β) να εξιςορροπηθεύ η υπϋργεια 

βλϊςτηςη µε την ρύζα, γ) να δοθεύ ό να διατηρηθεύ το ςχόμα του φυτού. 

3.2. Βαςικέσ ςυνθήκεσ κλαδέματοσ 

   Απαγορεύεται το κλϊδεμα δϋντρων που ϋρχονται ςε επαφό ό εύναι επικύνδυνα κοντϊ ςε 

ηλεκτροφόρα ςύρματα, χωρύσ την παρουςύα τεχνικού τησ Δ.Ε.Η. ε περύπτωςη που 

εντοπιςτούν τϋτοια δϋντρα θα πρϋπει να καλεύται από τον ανϊδοχο η αντύςτοιχη υπηρεςύα τησ 

Δ.Ε.Η. η οπούα θα αναλϊβει υπό την ευθύνη τησ το κλϊδεμα του δϋντρου. 



 

7 

 

   Σο κλϊδεµα πρϋπει να αποφεύγεται ςε εποχϋσ που υπϊρχει αυξηµϋνοσ κύνδυνοσ προςβολόσ 

των φυτών από αςθϋνειεσ ό µικροοργανιςµούσ.  Κατϊ το δυνατό θα πρϋπει να αποφεύγεται το 

κλϊδεμα ενόσ κλαδιού ςε οριζόντιο επύπεδο προκειμϋνου να αποφευχθεύ το ενδεχόμενο 

ςτϊςιμων ομβρύων επύ τησ επιφϊνειασ κοπόσ  

3.3. Είδη κλαδέματοσ 

3.3.1. Κλϊδεµα µόρφωςησ 

    Διαµορφώνεται η κόµη του φυτού, όταν αυτό εύναι ςε νεαρό ηλικύα, προκειµϋνου να 

αποκτόςει το τυπικό του εύδουσ ςχόµα και να βοηθηθεύ ό να εµποδιςτεύ εφόςον απαιτεύται η 

ανϊπτυξη αυτού.  Για τη δηµιουργύα ιςχυρού και ανθεκτικού ςε ανϋµουσ ςκελετού, το δϋντρο 

πρϋπει να κλαδευτεύ ώςτε να µεύνουν περιοριςµϋνοι ανθεκτικού κλώνοι, ςε ςωςτϋσ αποςτϊςεισ 

µεταξύ τουσ κατϊ µόκοσ και ακτινωτϊ, γύρω από τον κεντρικό κορµό. 

    τισ δεντροςτοιχύεσ, οι κύριοι κλϊδοι των δϋντρων πρϋπει να αρχύζουν ςε ύψοσ 1,80 ϋωσ 2,40 

m από την επιφϊνεια του εδϊφουσ. Οι πιο χαµηλού κλϊδοι τουσ πρϋπει να αφαιρούνται, ώςτε η 

διϊβαςη κϊτω από τα δϋντρα να εύναι απρόςκοπτη και χωρύσ κύνδυνο τραυµατιςµού.    

3.3.2. Κλϊδεµα διατόρηςησ ςχόµατοσ/ ςυντόρηςησ 

    Κλαδεύεται η κόµη του φυτού, ώςτε να διατηρόςει τη µορφό που ϋχει δοθεύ µε προηγούµενο 

κλϊδεµα. Αφαιρούνται βλαςτού ό κλϊδοι, που επηρεϊζουν αρνητικϊ το ιςορροπηµϋνο ςχόµα 

του φυτού και κόβονται από τη βϊςη τουσ οι "ζωηρού" κλϊδοι, οι οπούοι όταν δεν εύναι ςωςτϊ 

κατανεµηµϋνοι µπορεύ να ανατρϋψουν την ιςορροπύα του δϋντρου. Ειδικότερα, τα κλαδϋµατα 

διατόρηςησ ςχόµατοσ εύναι τα:  

• Κλϊδεµα ανύψωςησ κόµησ: πρακτικό αφαύρεςησ των κατώτερων κλϊδων τησ κόµησ µε 

ςκοπό την ελεύθερη πρόςβαςη των πεζών, οχηµϊτων κ.λπ. τα δϋντρα αςτικού πραςύνου, το 

ελϊχιςτο ελεύθερο ύψοσ καθορύζεται από τη χρόςη του χώρου. τα δϋντρα κατϊ µόκοσ οδικών 

αρτηριών το ελϊχιςτο ελεύθερο ύψοσ πρϋπει να εύναι 5,2 m από το οδόςτρωµα. Οι κλϊδοι θα 

αποµακρύνονται τόςο από την πλευρϊ του δρόµου όςο και από την εςωτερικό για τη 

διατόρηςη ιςορροπύασ τησ κόµησ. Μετϊ το κλϊδεµα, η αναλογύα του ύψουσ τησ παραµϋνουςασ 

κόµησ προσ το ύψοσ του δϋντρου πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον 2/3.  

• Κλϊδεµα αραύωςησ κόµησ: επιλεκτικό αφαύρεςη κλϊδων µε ςκοπό την αύξηςη διεύςδυςησ 

του αϋρα και του φωτιςµού ςτο εςωτερικό τησ κόµησ, µε την ταυτόχρονη διατόρηςη τησ 

δοµόσ και του ςχόµατοσ του δϋντρου. Με τη µεύωςη τησ πυκνότητασ του φυλλώµατοσ, 

µειώνεται η αντύςταςη του δϋντρου ςτον ϊνεµο και ςυνεπώσ αυξϊνεται η ςταθερότητϊ του. Η 

αφαύρεςη βλϊςτηςησ θα γύνεται και εςωτερικϊ και εξωτερικϊ τησ κόµησ, µε τρόπο ώςτε να 

διατηρεύται η ιςορροπύα τησ βλϊςτηςησ και ςτουσ κλϊδουσ και ςυνολικϊ ςτην κόµη. Κλϊδοι 

που ςχηµατύζουν οξεύα γωνύα µε τον κορµό (ςχόµα V) αφαιρούνται γιατύ η ςύνδεςό τουσ µε 

αυτόν εύναι αςθενόσ, ενώ διατηρούνται οι κλϊδοι µε ςχόµα U.  

• Κλϊδεµα µεύωςησ κόµησ: αποκόπτονται οι κορυφϋσ βλαςτών ό κλϊδων από το εξωτερικό 

τµόµα τησ κόµησ, για τη μεύωςη του ςυνολικού όγκου (ύψουσ και περιφϋρειασ) του δϋντρου, µε 

διατόρηςη όµωσ των χαρακτηριςτικών του  εύδουσ. Κατϊ τη µεύωςη τησ κόµησ οι πλϊγιοι 

κλϊδοι που αποµϋνουν θα πρϋπει να ϋχουν διϊµετρο τουλϊχιςτον ύςη προσ το 1/3 τησ 

διαµϋτρου των κλϊδων που αφαιρούνται, για την αποφυγό υπερβολικόσ παραγωγόσ 

"λαύµαργων" κλϊδων. Η αφαύρεςη θα γύνεται ςύρριζα ςτη διακλϊδωςη, χωρύσ να αφόνεται 

"τακούνι". ε περύπτωςη µεύωςησ τησ κόµησ δϋντρων που γειτονεύουν µε κτύρια ό βρύςκονται 

κατϊ µόκοσ οδού θα λαµβϊνονται υπόψη τα εξόσ: α) η βλϊςτηςη θα απϋχει τουλϊχιςτον 1,5 m 
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από τισ πληροφοριακϋσ πινακύδεσ ό τα φανϊρια ςηµατοδότηςησ, β) θα απϋχει τουλϊχιςτον 1 

m από τουσ βραχύονεσ φωτιςτικών ςωµϊτων, ώςτε να µην εµποδύζεται η δϋςµη φωτόσ. 

• Κλϊδεµα επαναφορϊσ ςχόµατοσ: αφαιρούνται οι κορυφϋσ των βλαςτών ό κλϊδων από το 

εξωτερικό τµόµα τησ κόµησ, µε ςκοπό τη διαµόρφωςη του ςχόµατοσ του δϋντρου που ϋχει 

αναπτυχθεύ ανιςοµερώσ (ύψοσ ό περιφϋρεια). ε περύπτωςη που εύναι απαραύτητη η 

αποµϊκρυνςη µεγϊλου κλϊδου, τότε, για λόγουσ ιςορροπύασ, θα πρϋπει να κλαδεύονται και 

αντύςτοιχοι κλϊδοι από την ϊλλη πλευρϊ τησ κόµησ, για λόγουσ δε αιςθητικούσ πρϋπει να 

µειώνεται το µόκοσ των ϊµεςα γειτονικών κλϊδων. 

3.3.3. Κλϊδεµα διατόρηςησ τησ υγεύασ και αςφϊλειασ 

    Σο κλϊδεµα για λόγουσ αςφϊλειασ ςυνύςταται ςτην αφαύρεςη των κλϊδων, που εν δυνϊµει 

µπορεύ να προκαλϋςουν τραυµατιςµούσ ό φθορϊ περιουςύασ και περικοπό κλϊδων που 

παρεµποδύζουν την ορατότητα τησ οδούσ. 

    Σο κλϊδεµα για τη διατόρηςη τησ υγεύασ του φυτού αποςκοπεύ ςτην αφαύρεςη των ξηρών, 

καταςτραμμϋνων και αρρωςτηµϋνων κλϊδων καθώσ και όλων των παρϊπλευρων ανώριµων 

και αςθενικών βλαςτών που εµφανύζονται ςτο κϋντρο των δϋντρων και µπορεύ να 

αποτελϋςουν πιθανϋσ εςτύεσ µόλυνςησ.  

3.4. Εποχή κλαδέματοσ 

    Η εποχό κλαδϋµατοσ καθορύζεται από το εύδοσ του δϋντρου, το εύδοσ του κλαδϋµατοσ, την 

περιοχό και τισ επικρατούςεσ κλιµατολογικϋσ ςυνθόκεσ τησ χρονιϊσ. 

• Υυλλοβόλα δϋνδρα: Καλύτερη εποχό κλαδϋµατοσ θεωρεύται το τϋλοσ του χειµώνα. 

Επιςημαύνεται ότι: ι) θα πρϋπει α) να αποφεύγεται το κλϊδεµα την ϊνοιξη κατϊ την ϋκπτυξη 

των φύλλων, β) να αποφεύγεται το κλϊδεµα το φθινόπωρο κατϊ την αποβολό των φύλλων, ιι) 

ςε περιοχϋσ µε όψιµουσ παγετούσ το κλϊδεµα να εκτελεύται πριν την ϋκπτυξη των φύλλων. 

• Αειθαλό δϋνδρα: μπορούν να κλαδευτούν οποιαδόποτε εποχό του ϋτουσ, καλύτερη όµωσ 

περύοδοσ θεωρεύται η ϊνοιξη, όχι όµωσ κατϊ την περύοδο τησ ϊνθηςησ. ε περιοχϋσ µε όψιµουσ 

παγετούσ, το κλϊδεµα θα εκτελεύται µε γνώµονα τη προςταςύα των δϋνδρων από την 

παγετοπληξύα. 

• Ανθοφόρα δϋνδρα: το κλϊδεμα ι) ςε ξύλο τρϋχουςασ βλϊςτηςησ θα γύνεται όταν τα φυτϊ 

εύναι ςε περύοδο λόθαργου, ιι) ςε ξύλο παρελθόντοσ ϋτουσ θα γύνεται αµϋςωσ µετϊ το τϋλοσ τησ 

ϊνθηςησ και πριν το ςχηµατιςµό ανθοφόρων οφθαλµών. 

• Δϋντρα ςκύαςησ: το κλϊδεµα θα γύνεται κατϊ την περύοδο λόθαργου ό αµϋςωσ µετϊ την 

πρώτη ϋκπτυξη βλϊςτηςησ. 

• Κωνοφόρα: για τον ϋλεγχο τησ ακραύασ βλϊςτηςησ (κυριαρχύα κορυφόσ) και τη δηµιουργύα 

πιο ςυµπαγούσ φυτού, θα κορυφολογεύται το µιςό του ακραύου οφθαλµού την ϊνοιξη ό 

αµϋςωσ πριν την ϋκπτυξη των νϋων βελονών. 

Οι κατεςτραµµϋνοι, νεκρού κλϊδοι µπορούν αφαιρούνται οποιαδόποτε ςτιγµό του ϋτουσ. 

3.4.1. Σχεδιαςµόσ κλαδϋµατοσ/ Προγραµµατιςµόσ 

    Ο ανϊδοχοσ ςε ςυνεργαςύα με τον αρμόδιο αντιδόμαρχο πραςύνου θα ςυντϊςςει και θα 

υποβϊλλει προσ ϋγκριςη πρόγραµµα εργαςιών, ςτην οπούα θα αναφϋρεται η περιοχό 

επϋμβαςησ, ο αριθµόσ των δϋνδρων που θα κλαδευτούν, το εύδοσ και το ύψοσ, καθώσ και τα 

εύδη κλαδϋµατοσ που θα εφαρµοςθούν (κλϊδεµα ανανϋωςησ, µόρφωςησ κ.λπ.), το οπούο θα 

κοινοποιεύται ςτο Δαςαρχεύο ερρών με ευθύνη τησ υπηρεςύασ. 
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3.5. Τεχνική κλαδέματοσ 

 Η τεχνικό κλαδϋµατοσ εξαρτϊται κυρύωσ από τον ςτόχο και από το εύδοσ του φυτού. 

3.5.1. Τοµϋσ κλαδϋµατοσ 

    Οι τοµϋσ θα εύναι πϊντα κεκλιµϋνεσ. Η µικρό κλύςη τησ τοµόσ βοηθϊ ςτην αποµϊκρυνςη τησ 

υγραςύασ από την επιφϊνεια κοπόσ, ϊρα και του κινδύνου προςβολών. Οι τοµϋσ θα γύνονται 

ακριβώσ πϊνω από ϋνα οφθαλµό (ςε απόςταςη περύπου 5 mm) µε κατεύθυνςη προσ τα ϋξω ό 

κϊτω από το κολϊρο ενόσ κλϊδου (το ελαφρύ εξόγκωµα που παρατηρεύται ακριβώσ πριν τη 

διαςταύρωςη αυτού µε ϋνα µεγαλύτερο κλϊδο ό µε τον κορµό). 

3.5.2. Τοµό πϊνω από οφθαλµό 

    Επιλϋγεται ζωηρόσ και υγιόσ οφθαλµόσ µε κατεύθυνςη προσ τα ϋξω, ώςτε ο νϋοσ βλαςτόσ 

που θα εκπτυχθεύ να µην κατευθυνθεύ προσ το κϋντρο του φυτού. ε εύδη που ϋχουν 

αντύθετουσ οφθαλµούσ αποµακρύνεται ο εςωτερικόσ οφθαλµόσ, δεν πρϋπει να γύνεται τοµό 

επύ του βλαςτού ςτο µεςοδιϊςτηµα µεταξύ δύο οφθαλµών. 

3.5.3. Κανόνεσ κλαδϋµατοσ     

    Κατϊ το κλϊδεμα θα εφαρμόζονται οι κανόνεσ του 1/3 και του ¼: ι) θα αποµακρύνεται πϊνω 

από το ¼ (25 %) τησ κόµησ ενόσ δϋντρου κατϊ τη διϊρκεια τησ ύδιασ εποχόσ, ιι) θα ενιςχύονται 

οι πλευρικού κλϊδοι υπό κλύςη 1/3 ωσ προσ την κατακόρυφο (γωνύα 30ο), όπου εύναι δυνατόν, 

ιιι) πρϋπει να παραμϋνει µόνο ϋνασ κεντρικόσ κορµόσ για τα περιςςότερα εύδη, ιν) η διϊμετροσ 

των κύριων πλευρικών κλϊδων θα εύναι τουλϊχιςτον κατϊ 1/3 µικρότερη από τη διϊµετρο του 

κορµού. 

    Όταν απαιτεύται η αποµϊκρυνςη µεγϊλου κλϊδου, η τοµό θα γύνεται ςτο ςηµεύο ϋνωςόσ του 

µε ϋναν ϊλλο μεγϊλο κλϊδο ό µε τον κορµό, χωρύσ να κολοβωθεύ ό να µεύνει υπόλειµµα. Η 

αποµϊκρυνςη µεγϊλων κλϊδων (µε διϊµετρο µεγαλύτερη από 5 cm) θα γύνεται ςταδιακϊ µε 

διενϋργεια τριών (3) τοµών (κινόςεων), ώςτε να μη αποκολληθεύ βύαια και ςχύςει ακανόνιςτα 

μϋροσ του φλοιού, ςύμφωνα με την Ε.ΣΕ.Π. ΕΛΟΣ ΣΟ 1501-10-06-04-01:2009.  

    Η αποµϊκρυνςη µικρών κλϊδων θα γύνεται µε απότοµη (υπό κλύςη), καθαρό τοµό, ακριβώσ 

πριν από ϋναν πλευρικό οφθαλµό ό πριν από ϊλλο κλαδύ. 

3.5.4. Μεταχεύριςη των πληγών από το κλϊδεµα 

    Οι τοµϋσ κλαδϋµατοσ µε διϊµετρο πϊνω από 10 cm θα καλύπτονται µε προςτατευτικϊ υλικϊ 

(πϊςτεσ επούλωςησ πληγών), ώςτε να αποτρϋπεται η ειςαγωγό µικροοργανιςµών ςτα φυτϊ 

και να επιταχύνεται η επούλωςη τησ πληγόσ. Η εφαρµογό τησ πϊςτασ θα γύνεται µε πινϋλο ό µε 

τοπικό ψεκαςµό (ςπρϋι). 

3.5.5. Αποκατϊςταςη των πληγών του κορµού 

    Για την περιπούηςη πληγών του δϋνδρου που προϋρχονται από µηχανόµατα, ζώα ό ϊλλεσ 

αιτύεσ θα γύνεται επιµελόσ καθαριςµόσ τησ πληγόσ και το τραύµα θα λειαύνεται και θα 

καλύπτεται µε την πϊςτα επούλωςησ τοµών. 
 

4. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΦΗ ΕΡΓΑΙΑ 

    Σα κριτόρια αποδοχόσ τησ εργαςύασ κλαδϋµατοσ εύναι: η καταλληλότητα εποχόσ 

κλαδϋµατοσ, το χαρακτηριςτικό του εύδουσ ςχόµα του δϋντρου, ϋλεγχοσ ςπαςµϋνων 

κλϊδων, θϋςη και καθαρότητα τοµών, επϊλειψη τοµών µε προςτατευτικό πολτό. 
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5. ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Σιµό μονϊδοσ καθορύζεται το τεµϊχιο. Γενικώσ ςτισ τιµϋσ µονϊδοσ περιλαµβϊνονται οι 

δαπϊνεσ: α) του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προςωπικού, β) των απαιτούµενων µϋςων, 

εργαλεύων και εξοπλιςµού, γ) επϊλειψησ των τοµών, δ) περιςυλλογόσ των προώόντων κοπόσ, 

τεµαχιςµού αυτών, φόρτωςησ επύ αυτοκινότου και  µεταφορϊσ ςε οποιαδόποτε απόςταςη, 

ςε θϋςεισ απόρριψησ τησ εγκρύςεωσ των αρµοδύων αρχών, ε) για τον πλόρη καθαριςμό του 

χώρου εκτϋλεςησ των εργαςιών. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
                       ΦΡΤΟ 21/08/2017                                                  ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 

Ο  ΠΡΟΪ/ΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ                                             ΦΡΤΟ 18/08/2017 
          
          
          

ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ  
       
                 ΕΛΙΑΒΕΣ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟΤ 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών                             ΠΕ Γεωπόνων 
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     «ΤΝΣΗΡΗΗ – ΚΛΑΔΕΤΗ ΔΕΝΔΡΟΣΟΙΦΙΩΝ» 
 

  

Π Ρ Ο Μ Ε Σ Ρ Η  Η 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 
Α.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘΕΩΡ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Ανανϋωςη κόμησ δϋνδρων ύψουσ μϋχρι 4m Σ.4.1.2 ΠΡ 5354 Σεμϊχιο 41 

2 
Ανανϋωςη κόμησ ό κοπό δϋνδρων ύψουσ από 4 

μϋχρι 8m 
Σ.4.2.1 ΠΡ5354 Σεμϊχιο 52 

3 
Ανανϋωςη κόμησ ό κοπό μεγϊλων δϋνδρων, ύψουσ  

8 - 12m, ςε πλατεύεσ, πϊρκα κλπ 
 

Σ.4.3.1 
 

ΠΡ5354 
 

Σεμϊχιο 
51 

4 
Ανανϋωςη κόμησ ό κοπό μεγϊλων δϋνδρων, ύψουσ 

12 - 16m, ςε πλατεύεσ, πϊρκα κλπ 
Σ.4.3.3 ΠΡ5354 Σεμϊχιο 22 

5 
Ανανϋωςη κόμησ ό κοπό μεγϊλων δϋνδρων, ύψουσ 

16 - 20m, ςε πλατεύεσ, πϊρκα κλπ 
Σ.4.3.5 ΠΡ5354 Σεμϊχιο 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 
                           Φρυςό 21/08/2017       Φρυςό 18/08/2017 

Ο  ΠΡΟΪ/ΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ                                                 
          
          
          

ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ  
    
                                  ΕΛΙΑΒΕΣ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟΤ 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών                                                     ΠΕ Γεωπόνων 
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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  14/2017) 
 

1 Σ.4.1.2 Σεμάχιο 41,00 18,00 738,00

2 Σ.4.2.1 Σεμάχιο 52,00 50,00 2.600,00

3 Σ.4.3.1 Σεμάχιο 51,00 135,00 6.885,00

4 Σ.4.3.3 Σεμάχιο 22,00 200,00 4.400,00

5 Σ.4.3.5 Σεμάχιο 5,00 300,00 1.500,00

16.123,00

3.869,52

19.992,52

ΔΑΠΑΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (Ευρώ)

Φ. Π. Α.    24 % (Ευρώ)

Ανανζωςη κόμησ ή κοπή μεγάλων δζνδρων, 

φψουσ 8 - 12 m, ςε πλατείεσ, πάρκα κλπ 

Ανανζωςη κόμησ ή κοπή μεγάλων δζνδρων, 

φψουσ 12 - 16m, ςε πλατείεσ, πάρκα κλπ

Ανανζωςη κόμησ ή κοπή μεγάλων δζνδρων, 

φψουσ 16 - 20m, ςε πλατείεσ, πάρκα κλπ

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

Α/Α ΑΡΙΘΜΟ 

ΣΙΜΟΛΟ-

ΓΙΟΤ

ΕΙΔΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

Μ
Ο

Ν
ΑΔ

Α 

Μ
ΕΣ

ΡΗ
Η



ΣΙ
Μ

Η
 Μ

Ο
Ν

ΑΔ
Α

 

(€
)

Ανανζωςη κόμησ δζνδρων φψουσ μζχρι 4m

Ανανζωςη κόμησ ή κοπή δζνδρων φψουσ από 

4 μζχρι 8m

Π
Ο

Ο
ΣΗ

ΣΑ

              

 

 

 
             
 
 
 
 
 
                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ             ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 
                           Φρυςό 21/08/2017       Φρυςό 18/08/2017 

Ο  ΠΡΟΪ/ΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ                                                 
          
          
          

ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ  
    
                      ΕΛΙΑΒΕΣ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟΤ 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών                                               ΠΕ Γεωπόνων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ   
ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
Σαχ. Δ/νςη: 62046 Φρυςό ερρών 

  

Πληροφορύεσ: Δημητριϊδου Ελις. 
Σηλϋφωνο: 2321352617 
e-mail: geo@0670.syzefxis.gov.gr 
 

 

 ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
«ΤΝΣΗΡΗΗ – ΚΛΑΔΕΤΗ ΔΕΝΔΡΟΣΟΙΦΙΩΝ» 

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: 14/2017) 

 

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 
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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. 

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. 
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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.Ω. 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 

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 Έργου. 

 

2. Σιμϋσ εφαρμογόσ 

 Οι τιμϋσ του τιμολογύου και του ενδεικτικού προώπολογιςμού διαμορφώθηκαν λαμβϊνοντασ 

υπόψη τα αναλυτικϊ τιμολόγια πραςύνου. 

Α.Σ. Σ.4.1.2: Ανανϋωςη κόμησ δϋνδρων ύψουσ μϋχρι 4m 

 Ανανϋωςη κόμησ (ςκελετοκλϊδεμα) ύψουσ μϋχρι 4m ςύμφωνα με τη φυτοτεχνικό μελϋτη και την 

ΕΣΕΠ 10-06-04-01. την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνεται η δαπϊνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προςωπικού, μηχανημϊτων και εργαλεύων, επϊλειψη των τομών και η δαπϊνη απομϊκρυνςησ των 

προώόντων κοπόσ και απόρριψόσ τουσ ςε οποιαδόποτε απόςταςη ςε θϋςεισ που επιτρϋπεται.   

 Σιμό  ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

 ΕΤΡΩ: Ολογρϊφωσ: δϋκα οκτώ  

    Αριθμητικώσ: 18,00 
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Α.Σ. Σ.4.2.1: Ανανϋωςη κόμησ ό κοπό δϋνδρων ύψουσ από 4 μϋχρι 8m 

 Ανανϋωςη κόμησ (ςκελετοκλϊδεμα) ό κοπό δϋντρου ύψουσ από 4 ϋωσ 8 m ςύμφωνα με τη 

φυτοτεχνικό μελϋτη και την ΕΣΕΠ 10-06-04-01. την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνεται η δαπϊνη του 

απαιτούμενου εργατοτεχνικού προςωπικού, μηχανημϊτων και εργαλεύων, επϊλειψη των τομών 

καθώσ και η δαπϊνη απομϊκρυνςησ των προώόντων κοπόσ και απόρριψόσ τουσ ςε οποιαδόποτε 

απόςταςη, ςε θϋςεισ που επιτρϋπεται. 

 Σιμό  ανϊ τεμϊχιο (τεμ.) 

 ΕΤΡΩ: Ολογρϊφωσ: πενόντα  

   Αριθμητικώσ: 50,00 

Α.Σ. Σ.4.3. Ανανϋωςη κόμησ ό κοπό μεγϊλων δϋνδρων.  

 Κλϊδεμα ό κοπό μεγϊλων δϋντρων ςε πλατεύεσ, πϊρκα και ανοιχτούσ χώρουσ ό ςε νηςύδεσ, 

ερεύςματα και παρϊπλευρουσ χώρουσ οδών ςύμφωνα με τη φυτοτεχνικό μελϋτη και την ΕΣΕΠ 10-

06-04-01. την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνεται η δαπϊνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προςωπικού, μηχανημϊτων και εργαλεύων, επϊλειψη των τομών και η δαπϊνη απομϊκρυνςησ των 

προώόντων κοπόσ και απόρριψόσ τουσ ςε οποιαδόποτε απόςταςη ςε θϋςεισ που επιτρϋπουν οι 

αρμόδιεσ Αρχϋσ. 

Σ4.3.1: Μεγϊλων δϋνδρων, ύψουσ 8-12m, ςε πλατεύεσ, πϊρκα κλπ 

 Σιμό  ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

 ΕΤΡΩ: Ολογρϊφωσ: εκατόν τριϊντα πϋντε 

 Αριθμητικώσ: 135,00 

Σ.4.3.3: Μεγϊλων δϋνδρων, ύψουσ 12 - 16m, ςε πλατεύεσ, πϊρκα κλπ 

 Σιμό  ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

 ΕΤΡΩ: Ολογρϊφωσ: διακόςια  

 Αριθμητικώσ: 200,00 

Σ.4.3.5: Μεγϊλων δϋνδρων, ύψουσ 16 - 20m, ςε πλατεύεσ, πϊρκα κλπ 

 Σιμό  ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

 ΕΤΡΩ: Ολογρϊφωσ: τριακόςια  

    Αριθμητικώσ: 300,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ        ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ 
                           Φρυςό 21/08/2017                  Φρυςό 18/08/2017 

Ο  ΠΡΟΪ/ΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ                                                 
          
          
          

ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ  
    
                              ΕΛΙΑΒΕΣ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟΤ 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών                                                    ΠΕ Γεωπόνων 



 

17 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ   
ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
Σαχ. Δ/νςη: 62046 Φρυςό ερρών 

  

Πληροφορύεσ: Δημητριϊδου Ελ. 
Σηλϋφωνο: 2321352617 
e-mail: geo@0670.syzefxis.gov.gr 
 

 ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
«ΤΝΣΗΡΗΗ – ΚΛΑΔΕΤΗ ΔΕΝΔΡΟΣΟΙΦΙΩΝ» 

 

 

ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 

 

 

Άρθρο 1. Ειςαγωγό 

1.1. Οριςμού 

Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Εμμανουόλ Παππϊ 

Κύριοσ του Έργου ό Εργοδότησ: Δόμοσ Εμμανουόλ Παππϊ. 

Προώςτϊμενη Αρχό: Δόμοσ Εμμανουόλ Παππϊ. 

Διευθύνουςα Υπηρεςύα: Δόμοσ Εμμανουόλ Παππϊ.  

Ανϊδοχοσ ό Πϊροχοσ Υπηρεςιών: ο οικονομικόσ φορϋασ ςτον οπούο ϋχει ανατεθεύ με δημόςια 

ςύμβαςη ό ςύμβαςη, η παροχό υπηρεςιών. 

Οικονομικόσ φορϋασ: κϊθε φυςικό ό νομικό πρόςωπο ό δημόςιοσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών των 

προςώπων ό/και φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των προςωρινών ςυμπρϊξεων 

επιχειρόςεων, που προςφϋρει ςτην αγορϊ εκτϋλεςη εργαςιών ό/και ϋργου, προμόθεια 

προώόντων ό παροχό υπηρεςιών. 

Προςφϋρων: ο οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει υποβϊλει προςφορϊ, 

Έγγραφο τησ ςύμβαςησ ό ϋγγραφο διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ: κϊθε ϋγγραφο το οπούο 

παρϋχει ό ςτο οπούο παραπϋμπει ό αναθϋτουςα αρχό/αναθϋτων φορϋασ με ςκοπό να 

περιγρϊψει ό να προςδιορύςει ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, 

ςυμπεριλαμβανόμενησ τησ προκόρυξησ ςύμβαςησ, των τεχνικών προδιαγραφών, των 

προτεινόμενων όρων ςύμβαςησ, των υποδειγμϊτων για την προςκόμιςη των εγγρϊφων από 

τουσ υποψηφύουσ και τουσ προςφϋροντεσ, των πληροφοριών ςχετικϊ με τισ γενικϋσ και ειδικϋσ 

υποχρεώςεισ και τυχών πρόςθετων εγγρϊφων. 

1.2. Συμβατικϊ ςτοιχεύα – Σειρϊ ιςχύοσ ςυμβατικών τευχών. 

Σα ςυμβατικϊ ςτοιχεύα εύναι: α) η διακόρυξη, β) η οικονομικό προςφορϊ, γ) η ςυγγραφό 

υποχρεώςεων, δ) το τεύχοσ τεχνικών προδιαγραφών, ε) ο ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ, ςτ) η 

τεχνικό ϋκθεςη, ζ) η ςύμβαςη. 

 Σα παρακϊτω τεύχη μαζύ με όλα τα τεύχη και τα ϋγγραφα που προςαρτώνται ς’ αυτϊ ό τα 

ςυμπληρώνουν, αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ ςύμβαςησ που θα καταρτιςτεύ και 

ταξινομούνται κατϊ ςειρϊ ιςχύοσ: α) η διακόρυξη, β) η οικονομικό προςφορϊ, γ) η ςυγγραφό 

υποχρεώςεων, δ) οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, ε) ο ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ, ςτ) η τεχνικό 

ϋκθεςη. 
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Άρθρο 2. Αντικεύμενο - Εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ 

2.1. Αντικεύμενο 

 Η παρούςα ςυγγραφό υποχρεώςεων αφορϊ ςτην παροχό υπηρεςιών «ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΚΛΑΔΕΤΗ ΔΕΝΔΡΟΣΟΙΦΙΩΝ» του Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ, προώπολογιςμού 16.123,00€ 

και με Υ.Π.Α.19.992,52€. 

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 

Κοινοτότων (ενδεικτικού χώροι: πϊρκα, πλατεύεσ, παιδικϋσ χαρϋσ, ςχολεύα, ερεύςματα κλπ) ό 

οποιοςδόποτε ϊλλοσ δημοτικόσ κοινόχρηςτοσ χώροσ που ανόκει διοικητικϊ ςτην αρμοδιότητα 

του Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ. 

 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται ύςτερα από ϋγκαιρη πρόςκληςη των υπηρεςιών (Προώςτϊμενησ 

Αρχόσ, Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ) του Εργοδότη να παρϋχει γραπτϋσ ό προφορικϋσ 

πληροφορύεσ ςτισ υπηρεςύεσ 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. 

  

Άρθρο 3. Ιςχύουςεσ διατϊξεισ και γλώςςα επικοινωνύασ 

3.1. Ιςχύουςεσ διατϊξεισ 

 Η ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ διϋπεται από την κεύμενη νομοθεςύα και τισ κατ’ 

εξουςιοδότηςη αυτόσ εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, όπωσ ιςχύουν, και ιδύωσ: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών 

(προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- του ν. 3463/2006 (Α΄114) «Κώδικασ Δόμων και Κοινοτότων», 

- του ν.3852/2010 (Α΄87) «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ 

Διούκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη 

τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών 

Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» και ειδικότερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1,   

- του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2011/7 τησ 

16.2.2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ 

ςυναλλαγϋσ»,  

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων – Αντικατϊςταςη του ϋκτου κεφαλαύου του Ν. 3588/2007 

(πτωχευτικόσ κώδικασ) – Προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ κα ϊλλεσ διατϊξεισ», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων 

και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

- του ν. 4129/2013 (Α 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο», 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσδιατϊξεισ»  

και ιδύωσ των ϊρθρων 7 και 13 ϋωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματικό Ιδιοκτηςύα, υγγενικϊ Δικαιώματα και Πολιτιςτικϊ 

Θϋματα»,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα 

και ςτοιχεύα»,  

- τησ με αρ.. 57654/22.05.2017 (1781 Β΄) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και 

διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του 

Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 

 των ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών 

διατϊξεων που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ 

παρούςασ, καθώσ και του ςυνόλου των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παρούςασ 

ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω. 

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. 

 

 Άρθρο 4. Διϊρκεια τησ ςύμβαςησ  

 Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται για ϋνα (1) ϋτοσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ  

ό ϋωσ εξαντλόςεωσ του ςυμβατικού ποςού, όποιο επϋλθει πρώτο.  

 

Άρθρο 5. Εγγυόςεισ 

Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ.  

 Ο ανϊδοχοσ κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ θα προςκομύςει εγγυητικό επιςτολό 

καλόσ εκτϋλεςησ ύςη προσ το 5% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, εκτόσ ΥΠΑ. 

 Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ ι) καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων 

τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει, ιι) καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ 

διακρύςεισ την εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ 

αναθϋτουςασ αρχό ό του κυρύου του ϋργου ϋναντι του αναδόχου, ιιι) επιςτρϋφεται ςτο 

ςύνολό τησ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό του ςυνόλου του 

αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.  

 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.  

 

Άρθρο 6. Γενικϊ καθόκοντα, ευθύνεσ, υποχρεώςεισ του αναδόχου – ποινικϋσ ρότρεσ 

1. Η ζητούμενη παροχό υπηρεςιών ςυντόρηςησ κλϊδευςησ δενδροςτοιχιών του Δόμου 

Εμμανουόλ Παππϊ απαιτεύ για την υλοπούηςό τησ εξειδικευμϋνη και ςυνδυαςμϋνη γνώςη ςτον 

τομϋα κλαδϋματοσ/ςυντόρηςησ δϋνδρων. Για τον ςκοπό αυτό απαιτεύται η υποςτόριξη όλων 
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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 δεςμεύεται ρητϊ και αμετϊκλητα να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ 

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 ανϊδοχοσ 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 Παππϊ και το ύψοσ τησ απαιτηθηςομϋνησ δαπϊνησ θα παρακρατηθεύ από τον 
επόμενο λογαριαςμό πληρωμόσ του αναδόχου. 

3. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προβαύνει ςτη ςυντόρηςη και κλϊδευςη των δενδροςτοιχιών  

των Κοινοτότων του  Δόμου Εμμανουόλ Παππϊ, όταν και όποτε του δοθεύ ϋγγραφη εντολό από 

τον αρμόδιο αντιδόμαρχο πραςύνου ό την υπηρεςύα.  

4. Η ανωτϋρω υπηρεςύα θα εκτελεςτεύ από τον ανϊδοχο με την αποκλειςτικό του ευθύνη για 
την ϋντεχνη εκτϋλεςό τησ. 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 . 
Επύςησ, ςε περύπτωςη που εύναι αναγκαύα  κοπό δϋνδρου, θα πρϋπει να ενημερώνει εκ 
των προτϋρων και εγκαύρωσ την Τπηρεςύα για την ϋκδοςη τησ απαιτούμενησ ϊδειασ .  

6. 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.  
7. 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 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.  
8. Ο εξοπλιςμόσ που χρειϊζεται για την παροχό των υπηρεςιών, όπωσ αυτϋσ 
περιγρϊφονται ςτο τεύχοσ 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.  Επύςησ ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ για τη 
ςυλλογό και απομϊκρυνςη των φυτικών  υπολειμμϊτων  κλαδϋματοσ (κορμού, κλαδιϊ 
κλπ) και την απόρριψό τουσ ςτην περιοχό του πρώην ΦΑΔΑ του Δόμου Εμμανουόλ 
Παππϊ ςτην περιοχό Ντρανύτςα.  
9. 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. 
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10. 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 

υπαλλόλουσ 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.   

Επύςησ, 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 ιςχ ύοντεσ 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.  

11. 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.. 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. 

12. 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 

ςύμβαςη δεν ςυνϊγεται ο τρόποσ δρϊςησ του, απευθύνεται ςτον εργοδότη ζητώντασ ςχετικϋσ 

οδηγύεσ. 

13. 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. 

14. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον εργοδότη για περιπτώςεισ 

ςύγκρουςησ ςυμφερόντων. 

15. 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 



 

22 
 

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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ του που απορρϋουν 

από τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που 

ϋχουν θεςπιςτεύ ςύμφωνα με το δύκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό 

διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου.  

  

Άρθρο 7. Παρακολούθηςη – παραλαβό αντικειμϋνου  τησ ςύμβαςησ  

 Η παρακολούθηςη εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ παροχόσ υπηρεςύασ και η διούκηςη 

αυτόσ θα γύνεται από τον αρμόδιο αντιδόμαρχο πραςύνου και την καθ’ ύλην αρμόδια 

υπηρεςύα. 

 Η παραλαβό των παρεχόμενων υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων θα γύνεται από την 

αρμόδια επιτροπό, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 219, 220 και 221 του 

ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 8. Όροι και απαιτόςεισ υγιεινόσ – αςφϊλειασ και προςταςύασ του 

περιβϊλλοντοσ. 

    Σο κλϊδεµα δϋνδρων εύναι µύα από τισ πλϋον επικύνδυνεσ εργαςύεσ ςυντόρηςησ πραςύνου. Η 

επιλογό του κατϊλληλου εξοπλιςμού και η ςωςτό χρηςιµοπούηςό του ελαχιςτοποιεύ τον 

κύνδυνο τραυματιςμού του τεχνύτη κλαδϋµατοσ. Η λόψη των αναγκαύων μϋτρων αςφαλεύασ 

και η ευθύνη για οποιαδόποτε ζημιϊ προκληθεύ κατϊ τη διϊρκεια των εργαςιών (αςτικϋσ 

ζημιϋσ ό ατύχημα εργαζομϋνου) ανόκει αποκλειςτικϊ ςτον ανϊδοχο τησ υπηρεςύασ.  

• Εξοπλιςμόσ αςφαλεύασ: θα αποτελεύται από ςτολό εργαςύασ (ςακϊκι – παντελόνι ό φόρμα), 

κρϊνοσ, ωτοαςπύδεσ, γϊντια, επιγονατύδεσ, μπότεσ και ζώνη. Όλα τα εύδη θα ακολουθούν τισ 

προδιαγραφϋσ του Ελληνικού Ινςτιτούτου Τγιεινόσ και Αςφϊλειασ τησ Εργαςύασ 

(ΕΛ.ΙΝ.Τ.Α.Ε.). 

• Εύναι υποχρεωτικό η ςυμμόρφωςη του αναδόχου προσ την οδηγύα 92/57/ΕΕ, που 

αναφϋρεται ςτισ «Ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ Τγεύασ και Αςφϊλειασ Προςωρινών και Κινητών 

Εργοταξύων» (όπωσ ενςωματώθηκε ςτην Ελληνικό Νομοθεςύα με το ΠΔ 305/96. 

• Θα πρϋπει να τηρούνται, από πλευρϊσ του αναδόχου, τα μϋτρα α) υγεύασ αςφϊλειασ 

εργαζομϋνων και β) κατϊ τη χρόςη ανυψωτικών μηχανημϊτων, που αναφϋρονται ςτην 

Ελληνικό Σεχνικό Προδιαγραφό ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-06-04-01:2009. 

 

 

Άρθρο 9: Αμοιβό – κρατόςεισ αναδόχου  

8.1. Αμοιβό του Αναδόχου 
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 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 λογαριαςμό (που θα υπογραφεύ εκτόσ από τον ύδιο και από τον 

αρμόδιο αντιδόμαρχο και την επιτροπό παραλαβόσ), 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 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.  

8.2. Τα 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 πιςτοποιόςεισ εργαςιών 

(λογαριαςμούσ), που ελϋγχονται και εγκρύνονται  ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ 

του νόμου, ςτισ οπούεσ 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 

 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύςει όλα τα προβλεπόμενα από την ελληνικό 

νομοθεςύα δικαιολογητικϊ για την πληρωμό του, καθώσ και αυτϊ που μπορεύ να 

ζητηθούν από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του Δόμου που διενεργούν τον ϋλεγχο και την 

πληρωμό, εφόςον προβλϋπονται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ. 

 Διευκρινύζεται ότι: α) ο ανϊδοχοσ εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για 

όλεσ τισ ειςφορϋσ, οφειλϋσ, τϋλη και ϊλλεσ πληρωμϋσ ςτα Σαμεύα Κοινωνικόσ 

Αςφϊλιςησ, Τγειονομικόσ Περύθαλψησ & υντϊξεων, Επαγγελματικών, Δημόςιων ό 

ϊλλων φορϋων, 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 
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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. 

 

Άρθρο 10: Τποχρεώςεισ του εργοδότη 

 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. 

 

Άρθρο 11: Κόρυξη αναδόχου ϋκπτωτου – Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη  

διαδικαςύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ  

 Ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από την ανϊθεςη που ϋγινε ςτο 

όνομϊ του και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν, με απόφαςη του 

αποφαινόμενου οργϊνου (Δημοτικό υμβούλιο), ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των 

ϊρθρων 72, 203, 218 και 220 του ν.4412/2016.  

 Ο οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ να υποβϊλλει διοικητικό προςφυγό για λόγουσ  

νομιμότητασ και ουςύασ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 205 του ν.4412/2017.  

 
Άρθρο 12. Προςωπικό του αναδόχου - μηχανόματα 

 Για την ορθό εκτϋλεςη τησ υπηρεςύασ 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.  

 Οι εργαζόμενοι που θα χρηςιμοποιηθούν από τον αναδόχου θα εύναι υποχρεωτικϊ 

αςφαλιςμϋνοι ςτον οικεύο αςφαλιςτικό φορϋα, θα πρϋπει να εύναι ικανού για την 

εργαςύα αυτό και να ϋχουν τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ ό να καλύπτονται με δόλωςη 

του αναδόχου περύ κτόςεωσ εμπειρύασ για το αντικεύμενο αυτό.  

 Όλα τα μηχανόματα και το τροχαύο υλικό που θα χρηςιμοποιηθούν από τον ανϊδοχο 

για την παροχό τησ υπηρεςύασ θα πρϋπει εύναι αςφαλιςμϋνα και θα ϋχουν ϊδεια 

κυκλοφορύασ.  

 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 των μεταφορικών του μϋςων ςε ξϋνη ιδιοκτηςύα και ςε ϋργα του Δημοςύου, Δόμων, 

Κοινοτότων και Κοινωφελών Οργανιςμών.  
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Άρθρο 13. Υόροι – τϋλη – κρατόςεισ – φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του αναδόχου  

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. 

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.  

 

Άρθρο 14: Ανωτϋρω βύα 

 ε περύπτωςη ανωτϋρασ βύασ ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να το αναφϋρει εγγρϊφωσ, και να 

προςκομύςει τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 204 

του ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 15: Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ  

 Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, υπό τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ 

διατϊξεισ, να καταγγεύλει τη ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ ςύμφωνα με 

τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 133 του ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 16: Διαφορϋσ – διαφωνύεσ  

 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 οποιαςδόποτε 

διαφωνύασ επιλύεται κατϊ τα λοιπϊ κατϊ το Νόμο . 
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