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(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 – ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 02.35.6262.001
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ) 214.000,00 €
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Τεχνική Περιγραφή
Τιμολόγιο Μελέτης
Προϋπολογισμός Μελέτης
Συγγραφή υποχρεώσεων
Διακήρυξη
Περίληψη διακήρυξης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Φ. Π. Α. 23 %
:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

173970 €
40013,10 €
213983,10 €
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 213983,10 € με ΦΠΑ ,αφορά στη
συντήρηση του πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου όπως: αλσών,
δενδροστοιχιών, παιδικών χαρών, νησίδων, πάρκων, πλατειών, γηπέδων και λοιπών
χώρων πρασίνου στην περιφέρεια του Δήμου Δέλτα.
Σαν εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου νοούνται όλες οι
εργασίες, οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την καλή
κατάσταση, εικόνα και υγεία των φυτών, τα οποία υπάρχουν στους χώρους αυτούς.
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
28/80, του Ν.3463/06 και με τις επί τόπου οδηγίες των επιβλεπόντων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.
Η διάρκεια της εργολαβίας θα είναι για ένα έτος (12 ημερολογιακοί μήνες).
Στην περιοχή εφαρμογής της μελέτης και σε όσες περιοχές κριθεί από την
υπηρεσία αναγκαίο μετά την έναρξη της εφαρμογής της, θα γίνουν οι παρακάτω
εργασίες.
2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ
2.1 Κούρεμα: Το κούρεμα του χλοοτάπητα θα γίνεται με ειδικές μηχανές
κουρέματος βενζινοκίνητες με κατάλληλο δοχείο συλλογής. Το ύψος κοπής θα είναι
4-5 εκατοστά και την περίοδο από αρχές φθινοπώρου έως αρχές άνοιξης που η
ανάπτυξη είναι βραδύτερη, 0,5 εκ. ψηλότερα. Η εργασία θα γίνεται όταν η χλόη δεν
είναι υγρή ώστε να διευκολύνεται η συλλογή του κομμένου χόρτου και να μη μένει
στο έδαφος. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται το κούρεμα όταν φυσούν ψυχροί
άνεμοι οι οποίοι μπορούν να καψαλίσουν το χόρτο στις τομές. Σε περιοχές που
υπάρχουν έρποντα ζιζάνια θα πρέπει να ανασηκώνονται και να μην κουρεύονται. Το
κούρεμα του χλοοτάπητα θα γίνεται 2 φορές/μήνα για 6 μήνες, 1 φορές /μήνα για 4
μήνες και 1 φορά /2 μήνο για τους υπόλοιπους 2 μήνες. Τα προϊόντα του κουρέματος
θα συλλέγονται και θα απορρίπτονται σε χώρους που επιτρέπεται.
2.2 Λίπανση: Η λίπανση του χλοοτάπητα θα γίνεται την άνοιξη ή το
φθινόπωρο και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ώστε να υπάρχει κατάλληλη
υγρασία και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Εάν η λίπανση γίνει άνοιξη , το
λίπασμα θα πρέπει να είναι πλούσιο σε άζωτο, ενώ το φθινόπωρο θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται λιπάσματα με πιο υψηλό επίπεδο φωσφόρου και καλίου. Το
λίπασμα θα μπαίνει όταν ο χλοοτάπητας θα είναι κουρεμένος και αφού έχει ποτιστεί
(το έδαφος να είναι υγρό αλλά το χορτάρι στεγνό). Μετά τη λίπανση το χορτάρι θα
ποτίζεται ελαφρά. Το λίπασμα θα είναι στερεό κοκκώδες και θα διασκορπίζεται με το
χέρι ομοιόμορφα σε όλη την έκταση ώστε να αποφεύγονται κηλίδες αποχρωματισμού
στα μέρη που δεν έχει λιπανθεί καλά. Θα διασκορπίζεται το μισό προς μία
κατεύθυνση και το άλλο μισό σε κατεύθυνση κάθετα με την προηγούμενη. Επίσης η
εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται όταν δε φυσάει. Το λίπασμα θα είναι ένα πλήρες
λίπασμα που περιέχει άζωτο (σε μορφή θειικής αμμωνίας), υπερφοσφωρικό και θειικό

κάλιο (15-15-15, 40-50 kg/στρ) το οποίο θα περιλαμβάνει και ιχνοστοιχεία (Fe, Mg,
Mn, Ca, Cu, S, B) και θα είναι κατάλληλο για χλοοτάπητες.
2.3 Βοτάνισμα: Θα γίνεται με ξερίζωμα των ζιζανίων με ειδικά εργαλεία
(μαχαίρι, σκαλιστήρι, τσάπα) σε περίοδο γρήγορης ανάπτυξης του χόρτου ώστε να
έχει τη δυνατότητα να καλύψει γρήγορα το κενό που θα αφήσουν τα ζιζάνια.
3. ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ - ΚΟΠΕΣ
3.1 Θάμνοι-ετήσια-πολυετή ποώδη: Οι κλαδεύσεις θα γίνονται με
μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας ή χειροκίνητο ψαλίδι εφόσον δεν είναι δυνατή η
χρησιμοποίηση μηχανικού ψαλιδιού. Στους μεμονωμένους θάμνους θα γίνεται
αφαίρεση αποξηραμένων κλαδιών και αραίωμα ώστε να εξασφαλίζεται σωστός
αερισμός και διείσδυση του φωτός. Οι τομές θα γίνονται 1εκ. από οφθαλμό ή φύλλο
με γωνία 45ο. στις τομές δεν πρέπει να παραμένει «τακούνι». Σε μπορντούρες
θάμνων το κλάδεμα θα γίνεται με ψαλίδι μπορντούρας σε όλο το ύψος του θάμνου
χωρίς η επάνω επιφάνεια της μπορντούρας να είναι επίπεδη.
3.2 Κοπές: Κατά τη διαδικασία των κοπών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Οι ψηλοί κλάδοι όπως και στις κοπές, πριν κοπούν θα
πρέπει να δένονται ώστε να αποφεύγεται η πτώση εφόσον υπάρχουν λόγοι
ασφαλείας.
4. ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΑ
4.1 Γενικά: Το βοτάνισμα θα γίνει με δύο τρόπους. Με τσάπα και με
χορτοκοπτικό σε σημεία όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο χορτοκοπτικό.
Το βοτάνισμα με τσάπα μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος στη
λεκάνη άρδευσης του κάθε φυτού και σε παρτέρια όπου είναι φυτεμένα με ποώδη
πολυετή ή ετήσια που η πιθανή χρησιμοποίηση χορτοκοπτικού μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στα φυτεμένα είδη. Επίσης αν ζητηθεί από την υπηρεσία θα γίνει και ανάμεσα
στις πλάκες πλακόστρωτων ή όπου αλλού χρειαστεί. Η εργασία θα γίνει ώστε να
αφαιρείται όλη η ρίζα του ζιζανίου, χωρίς να απομακρύνεται όμως το χώμα.
Το βοτάνισμα με χορτοκοπτικό θα γίνεται στις μεγαλύτερες επιφάνειες και
μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος στο χώρο ανάμεσα στα φυτεμένα είδη.
Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των ζιζανίων θα χρησιμοποιείται κατάλληλης
διατομή μισινέζα ή και δίσκος.
4.2 Καθαρισμοί δενδροστοιχιών: Θα γίνεται καθαρισμός της λεκάνης
άρδευσης των φυτών στο πεζοδρόμιο από ζιζάνια με τσάπα ή χορτοκοπτικό εάν είναι
δυνατό. Εφόσον γίνει με χορτοκοπτικό θα πρέπει γίνεται προσεκτικά ώστε να μην
πληγώνεται ο κορμός των δένδρων. Θα γίνεται επίσης καθαρισμός του κορμού από
βλαστούς που φύονται στη βάση του κορμού με ψαλίδι ή πριόνι μέχρι ύψους 1,80 μ.
5. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Για την εργασία της φυτοπροστασίας θα χρησιμοποιηθούν μόνο εγκεκριμένα
σκευάσματα. Καλό είναι να προτιμηθούν φυτοπροστατευτικά ήπια τα οποία θα
επιβαρύνουν το λιγότερο δυνατό το περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή
είναι αστική.
6. ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ
6.1 Άρδευση χλοοτάπητα
Θα γίνεται άρδευση χλοοτάπητα με σύστημα άρδευσης χειροκίνητο με
εκτοξευτήρες. Η άρδευση κατά μέσο όρο θα γίνεται για τους έξι θερμότερους μήνες
(από Απρίλιο έως Οκτώβριο) καθημερινά, ενώ για τους υπόλοιπους έξι μήνες θα
γίνεται μία φορά την εβδομάδα. Επειδή υπάρχουν πολλά διαφορετικά αλσύλλια που

πρέπει να αρδεύονται τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους, υπολογίζεται
ότι τα μικρότερα αλσύλλια απαιτούν περισσότερες μετακινήσεις.
Κατά τη διάρκεια της άρδευσής θα ελέγχεται και πιθανή διαρροή ώστε να
αποκαθίσταται πιθανή βλάβη. Επίσης θα γίνεται και ρύθμιση της γωνίας των
εκτοξευτήρων ώστε να καλύπτουν επαρκώς την ακτίνα άρδευσης.

6.2 Άρδευση με επίγειο σύστημα άρδευσης
Αφορά την άρδευση με σταλλακτηφόρο αγωγό με σύστημα μη
αυτοματοποιημένο. Κατά τη διάρκεια της άρδευσης θα ελέγχεται πιθανή διαρροή ή
άλλη βλάβη ώστε να επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο.
Όλες οι αρδεύσεις θα γίνονται από αργά το απόγευμα νωρίς το πρωί και ειδικά
τους καλοκαιρινούς μήνες από 18:00 έως 08:00 όταν η εξατμισοδιαπνοή είναι μικρή
και οι άνεμοι συνήθως τις ώρες αυτές είναι ασθενέστεροι. Επίσης είναι μεγαλύτερη
και η πίεση του δικτύου κι έτσι έχουμε αποτελεσματικότερη άρδευση.
Από τη μελέτη προβλέπεται ότι θα γίνεται συντήρηση του αρδευτικού συστήματος.
Για το λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί οι ώρες εργασίας τεχνίτη.
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του
Ν.3463/06 και με τις επί τόπου οδηγίες των επιβλεπόντων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.
Η διάρκεια της εργολαβίας θα είναι για ένα έτος (12 ημερολογιακοί μήνες).
Σίνδος,16-06-2011
Ο Συντάξας
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1)ΣΤ1.3 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών Διαμέτρου έως 0,40 m
Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του
εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και
απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): Είκοσι Λεπτά
Τιμή μονάδας:
0,20 €
2)ΣΤ1.2 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών Διαμέτρου από 0,61 m
και άνω
Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του
εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και
απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): Εβδομήντα πέντε λεπτά
Τιμή μονάδας:
0,75 €
3)ΣΤ 2.1.5 Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης,
αυτοματοποιημένο
Άρδευση φυτού με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο).
Περιλαμβάνεται ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε
οποιαδήποτε κλίση εδάφους.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): Ένα Λεπτό
Τιμή μονάδας:
0,01 €
4)ΣΤ 2.2.5 Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο
σύστημα)
Η άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες αυτοματοποιημένου συστήματος
περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, τον έλεγχο του ποτίσματος και την συντήρηση
του δικτύου άρδευσης.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) : Ένα ευρώ & ενενήντα Λεπτά
Τιμή μονάδας:
1,90 €
5)ΣΤ 2.1.6 Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, μη
αυτοματοποιημένο
Άρδευση φυτού με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (μη αυτοματοποιημένο).
Περιλαμβάνεται το άνοιγμα των βανών, ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση
του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) : Ένα Λεπτό
Τιμή μονάδας: 0,01 €
6) ΣΤ 3.4 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του λιπάσματος και η ομοιόμορφη
διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα με τα χέρια.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.): Εικοσιπέντε ευρώ
Τιμή μονάδας: 25 €

7)ΣΤ4.2.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m
Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m.
Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση
σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): Εξήντα ευρώ
Τιμή μονάδας:
60 €
8)ΣΤ4.3 .1 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m,
σε πλατείες, πάρκα κλπ
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε
νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη
των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής
τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) : Εκατόν πενήντα ευρώ
Τιμή μονάδας:
150 €
9)ΣΤ4.3 .2 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m,
σε νησίδες , ερείσματα κλπ
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε
νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη
των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής
τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) : Διακόσια ευρώ
Τιμή μονάδας:
200 €
10)ΣΤ4.5.1 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων
θάμνων ύψους έως 1,70 m
Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων. Περιλαμβάνεται η
δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις
που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά
Τιμή μονάδας:
1,40 €
11)ΣΤ4.6.1 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με αυτοκινούμενα μέσα
Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα. Περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, καθώς και η
δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους, σε οποιαδήποτε
απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m): Είκοσι λεπτά
Τιμή μονάδας:
0,20 €
12)ΣΤ4.8.1 Κούρεμα
χλοοτάπητα
και
χλοοτάπητα
πρανών
με
βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή
Κούρεμα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή
συμπεριλαμβανομένης και της απομάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο
των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) : Εξήντα ευρώ
Τιμή μονάδας: 60 €
13)ΣΤ5.1
Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή μυκητοκτόνων,
εντομοκτόνων ή άλλων σκευασμάτων. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του

εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των
σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): Είκοσι πέντε λεπτά
Τιμή μονάδας: 0,25 €
14)ΣΤ5.3
Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή μυκητοκτόνων,
εντομοκτόνων ή άλλων σκευασμάτων. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των
σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.): Πενήντα πέντε Ευρώ
Τιμή μονάδας: 55 €
15)ΣΤ6.1
Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων με τα
χέρια
Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν
φυτευτεί, απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν
και απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες
Αρχές. Περιλαμβάνονται όλες απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της
εργασίας.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) : Διακόσια δέκα €
Τιμή μονάδας: 210 €
16)ΣΤ6.3
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού
χειριστή
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, δηλ. κοπή
των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί,
απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το
βοτάνισμα και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι
απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των
εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.): Πενήντα Ευρώ
Τιμή μονάδας:
50 €
17)ΣΤ7.1
Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια
Βοτάνισμα χλοοτάπητα με εργαλεία χειρός. Περιλαμβάνεται η εκρίζωση των ζιζανίων
του χώρου του χλοοτάπητα και η απομάκρυνση και απόρριψή τους σε χώρους που
επιτρέπεται.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.): Πενήντα πέντε ευρώ
Τιμή μονάδας: 55 €
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Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε

Θεωρήθηκε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

……./2011

Α/Α

Είδος Εργασιών

1
2
1. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών
διαμέτρου έως 0,40 m
2. Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών
διαμέτρου από 0,61 m και άνω
3. Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο
σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο
4. Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες
(αυτοματοποιημένο σύστημα)
5. Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο
σύστημα άρδευσης, μη αυτοματοποιημένο
6. Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική
7. Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από
4 μέχρι 8 m
8. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ
9. Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων
ύψους 8 - 12 m, σε νησίδες , ερείσματα κλπ
10. Ανανέωση
-διαμόρφωση
κόμης
παλαιών
αναπτυγμένων θάμνων
ύψους έως 1,70 m
11. Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με
αυτοκινούμενα μέσα
12. Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών
με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή
13. Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους
μέχρι 4 m
14. Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό
μηχάνημα
15. Βοτάνισμα
χώρου
φυτών
για
την
καταπολέμηση ζιζανίων με τα χέρια
16. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό
μηχάνημα πεζού χειριστή
17. Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια
18. Σύνολο

Μον.
Μέτρ.

Α.Τ.

Ποσότητα

3
τεμ.

4
ΣΤ 1.3

τεμ.

ΣΤ 1.2

τεμ.

ΣΤ 2.1.5

στρ.

ΣΤ 2.2.5

Δαπάνη
(Ευρώ)

5
500

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
6
0,20

500

0,75

375

10000

0,01

100

1000

1,90

1900

7
100

τεμ.

ΣΤ 2.1.6

40000

0,01

400

στρ.
τεμ.

ΣΤ 3.4
ΣΤ 4.2.1

50
20

25
60

1250
1200

τεμ.

ΣΤ 4.3.1

10

150

1500

τεμ.

ΣΤ 4.3.2

10

200

2000

τεμ.

ΣΤ 4.5.1

50

1,40

70

20000

0,20

4000

μ.

ΣΤ 4.6.1

στρ.

ΣΤ 4.8.1

2530

60

151800

τεμ.

ΣΤ 5.1

1000

0,25

250

στρ.

ΣΤ 5.3

25

55

1375

10

210

2100

50

5000

στρ.

ΣΤ 6.1

στρ.

ΣΤ 6.3

100

στρ.

ΣΤ 7.1

10

55
Άθροισμα
Φ.Π.Α.23%
Γενικό Σύνολο

550
173970
40013,10
213983,10
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία «Αποκαταστάσεις –
Συντηρήσεις πάρκων και χώρων πρασίνου του Δήμου».
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Η παρούσα εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα:
1ον Mε τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών
Οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Ν.3463/06 «του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα».
Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών εργασιών ακολουθούνται οι
οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται
οι αντίστοιχες προς το είδος των
εκτελούμενων εργασιών τεχνικές
προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή στο
τιμολόγιο.
2ον Τις ανάγκες Πρασίνου του Δήμου.
Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους
2011 και βαρύνει τον ΚΑ 02.35.6262.001. Ο προϋπολογισμός του έργου
είναι: 173970 € (χωρίς το ΦΠΑ) - (213983,10 €, συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 23%).
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Η εργασία θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα ίσο με τριακόσιες εξήντα πέντε
(365) ημέρες.
Η προθεσμία αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης, και σύμφωνα με την
ημερομηνία που ορίζεται από το Π.Δ. 28/80.
Η ποινική ρήτρα καθορίζεται σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εάν ο εργολάβος δεν εκτελέσει το έργο μέσα στη συμβατική προθεσμία που
αναφέρεται παραπάνω, ούτε μέσα στην προθεσμία που θα του δοθεί με Ειδική
Πρόσκληση κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Α) Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε (12) ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ και μετράται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, λόγω της φύσης του έργου
(βιολογικό υλικό – διαρκή συντήρηση – απώλειες κ.λ.π.)
Κατά το χρονικό διάστημα αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκευάζει
και να διορθώνει κάθε φθορά ή βλάβη, που οφείλεται στη συνήθη χρήση, με
δικά του έξοδα.
Β) Η εργασία παραλαμβάνεται προσωρινά, σύμφωνα με τη νομοθεσία που
διέπει το έργο.
Γ) Η εργασία παραλαμβάνεται οριστικά μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης του
και συγκεκριμένα το αργότερο μέσα σε ένα δίμηνο από τη λήξη του χρόνου

εγγύησης του έργου και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίηση του εργολάβου, σχετικά με την οριστική παραλαβή.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
Τα στοιχεία της ανάθεσης είναι:
1. Η διακήρυξη
2. Η συγγραφή υποχρεώσεων
3. Η τεχνική περιγραφή
4. Τιμολόγιο μελέτης
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
5. Ο προϋπολογισμός της προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Η τεχνική μελέτη του έργου που αποτελείται από την τεχνική περιγραφή,
συμπληρώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο
εργολάβος, κατά την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες είναι γεωτεχνικές εργασίες
(πρασίνου).
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Όλες γενικά οι εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους, εκτελούνται σύμφωνα
με τη μελέτη, τον προϋπολογισμό της και τους όρους αυτής της συγγραφής
υποχρεώσεων .
Για οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος πριν
από κάθε εκτέλεση εργασίας να ζητά έγκαιρα τις οδηγίες του επιβλέποντα τεχνικού,
έτσι ώστε οι εργασίες να εκτελούνται μέσα στη συμβατική προθεσμία.
Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 31 του Π.Δ.
28/80.
Πέραν αυτού υποχρεούται:
- Να παίρνει όλα τα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι
να χρησιμοποιηθούν αυτά, των εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών
μέσων και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και
κάθε τρίτου και να εκτελεί τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους
ισχύοντες νόμους και διατάξεις φέροντος ευθύνη αποκλειστικά και μόνο
αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.
- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες εργασίες και προκειμένου να
αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα (π.χ. δυσμενείς συνθήκες), ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργασθεί υπερωριακά εφόσον τον
διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και μετά από άδεια των αρμοδίων
αρχών χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
- Ο ανάδοχος προστατεύει και προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και
τις καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελούμενου έργου,
ευθύνεται για κάθε κοπή δέντρου θάμνων, καταστροφή φυτειών μη
απαραιτήτου για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου.
- Είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς π.χ. σε αγωγούς
υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ΟΤΕ, ΔΕΗ, οχήματα κλπ όπως αποκαταστήσει
κάθε δημιουργηθέν πρόβλημα.
- Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι απαιτείται η συνεργασία του
με την Υπηρεσία και το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως για την
ασφάλεια των εργαζομένων και των τρίτων. Διαταγές της υπηρεσίας
σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με ευθύνη και
δαπάνη του ανάδοχου.

-

-

Οφείλει να περιφράξει με έξοδα του κάθε επικίνδυνο σημείο, να
τοποθετήσει νυκτερινά φωτεινά σήματα, πινακίδες, κώνους κλπ.
Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί ημερήσιο δελτίο εργασιών, με υπολογισμό
ποσοτήτων των εργασιών και αναφορά των περιοχών που θα εργάζεται.

ΑΡΘΡΟ 8Ο
Όλα τα έξοδα (μισθώματα, προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα, καύσιμα,
λιπαντικά) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας βαρύνουν τον
ανάδοχο καθώς επίσης και κάθε είδους ζημιά προς τρίτους που ήθελε προξενηθεί
κατά την εκτέλεση αυτής.
Υποχρεούται επίσης ο ανάδοχος να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων και πάντες εν γένει τους
ισχύοντες κανονισμούς. δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικού των συνεργείων
και του μηχανικού εξοπλισμού από εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές,
μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες για τα ημερομίσθιά τους,
ημεραργίες ασφαλίσεις, ώρες εργασίας αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π.
Ομοίως για τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων και
των μηχανημάτων.
Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή
του τιμολογίου, καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ
των υστέρων σε σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις
τιμές του προϋπολογισμού μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.
Τέλος καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί, ούτε για τις
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών, των εργαλείων και των
εργατών, ούτε για τις απαιτήσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές
ημερομισθίων και υλικών.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Όλα τα μηχανήματα και το τροχαίο υλικό που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
ασφαλισμένα με ευθύνη του αναδόχου σε μια ασφαλιστική εταιρεία
αναγνωρισμένη από το Κράτος.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό για το
οποίο, μπορεί να ζητηθεί ,να υποβάλλει στην υπηρεσία τις αντίστοιχες καταστάσεις
του ασφαλιστικού φορέα κάθε μήνα.
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Το προσωπικό που θα εργαστεί πρέπει να είναι ειδικευμένο και πεπειραμένο για το
είδος της εργασίας που θα κάνει. Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξει
την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή των απειθών, ανικάνων ή μη τιμίων
υπαλλήλων, εργοδηγών, τεχνιτών ή οποιουδήποτε άλλου εκ του προσωπικού του
αναδόχου. Δια τις εκ δόλου ή αμελείας πράξεις τούτων κατά την εκτέλεση της
εργασίας υπέχει ακέραια την ευθύνη ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 12Ο
Ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να
είναι ανάλογος προς τη σημαντικότητα του έργου, τον όγκο των εργασιών, τα
χρονικά όρια εκτελέσεως της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και τον τόπο
εκτελέσεως. Η επιβλέπουσα αρχή δικαιούται να διατάσσει την ενίσχυση των
συνεργείων του αναδόχου εάν κρίνει τούτο απαραίτητο.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
Άπαντες οι εργαζόμενοι θα φέρουν φόρμα εργασίας καθώς και τα λοιπά είδη
ατομικής προστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και που θα
προστατεύουν τους εργαζόμενους από τους κινδύνους της εργασίας και από τα
δυσμενή καιρικά φαινόμενα. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις
υποχρεώσεων κι ευθυνών του, παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των
ατυχημάτων στο προσωπικό και κάθε τρίτο καθώς επίσης και για την παροχή
πρώτων βοηθειών προς αυτούς.
ΑΡΘΡΟ 14Ο
Ο μειοδότης που στο όνομα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος
μέσα σε δέκα (10) μέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του
αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν (άρθρο 15 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80), να
έρθει στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, να υπογράψει την σχετική σύμβαση.
Κατά την υπογραφή της συμβάσεως ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% του προϋπολογισμού χωρίς τον
ΦΠΑ.
Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύμβαση εργασίας μέσα στην
παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής
εκτέλεσης, η εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ
του Δήμου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης και την
έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 15Ο
Σε περίπτωση μη εκτελέσεως της εργασίας ή μέρους αυτής για περισσότερο των 5
ημερών ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (εξαιρείται η περίπτωση ακραίων
καιρικών φαινομένων).
Για τις λοιπές κυρώσεις του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 28/80
στα σχετικά άρθρα.
ΑΡΘΡΟ 16Ο
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή για
οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προξενηθεί την εκτέλεση της εργασίας για οποιαδήποτε
φθορά ή απώλεια υλικών και για οποιαδήποτε εν γένει ζημία αυτού οφειλόμενη
είτε εις αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του.
ΑΡΘΡΟ 17Ο

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός θα επιβαρύνεται με όλες
τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, κηρύκεια , Φ.Ε. 8% καθώς και κάθε άλλη
κράτηση προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 18Ο
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς για
το σύνολο των εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. Οι τιμές
προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της λήξης ισχύος της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 19Ο
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το διαγωνισμό, λόγω ασύμφορου,
χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν καμία αξίωση κατά του
Δήμου για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
ΑΡΘΡΟ 20Ο
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται μετά την άσκηση του προληπτικού
ελέγχου και τη θεώρηση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, όπως ορίζει το Π.Δ. 172/97. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
Σίνδος,16-06-2011
Ο Συντάξας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
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Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 13, Σίνδος, Τ.Κ. 574 00
Τηλέφωνο:2310 586830-40
Fax:2310 586846
Πληρ. Παπαδογιάννης Αντώνης
Διακήρυξη τακτικού διαγωνισμού για την εργασία «Αποκαταστάσεις –
Συντηρήσεις πάρκων και χώρων πρασίνου του Δήμου»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
2) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1
και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με
την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
3) του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94
B) Την 243/11 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια της εργασίας με τακτικό διαγωνισμό
Γ) Την 49/11 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία διετέθη η
απαιτούμενη πίστωση για την εργασία.
Δ) Την 53/11 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι
όροι του διαγωνισμού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση
τιμολογίου σε έντυπο συνταγμένο από τον ανάδοχο για την εκτέλεση υπηρεσιών του
παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή εργασίας

Αποκαταστάσεις – Συντηρήσεις πάρκων και
χώρων πρασίνου του Δήμου

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

213983,10€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και του ΠΔ 28/1980 « Περί εκτελέσεως
έργων και προμηθειών ΟΤΑ»
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 04/08/2011 στο Δημοτικό κατάστημα που
βρίσκεται στην οδό Νικ. Πλαστήρα 13 , στη Σίνδο ενώπιον της Οικονομικής
επιτροπής.
Ώρα παράδοσης προσφορών από 10.00 πμ μέχρι 11.00 π.μ.
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 11.00 π.μ.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 11.00. πμ
2) Τεύχη Δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά
σειρά ισχύος είναι:
2.
2.
3.
4.
5.

Η διακήρυξη
Η συγγραφή υποχρεώσεων
Η τεχνική περιγραφή
Τιμολόγιο μελέτης
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
3) Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά

1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών,
που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση γεωτεχνικής εργασίας (πρασίνου),
όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ή που βάσει του καταστατικού
τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα.
Oι ενδιαφερόμενοι πάροχοι των δημοπρατούμενων υπηρεσιών πρέπει να είναι
αναγνωρισμένοι ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την άρτια εκτέλεση
της εργασίας.
Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν μαζί με την

προσφορά τους βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.
Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και
υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα
διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την
πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία.
2) Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας. Προσκομίζεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή
ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσής του, που αφορά τους
διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιριών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε
περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή
του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής
επιχείρησης πρόσωπα.
4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων και των εργαζομένων τους και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού (πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας).
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της
συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν
έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου.
6. Πιστοποιητικό από αρμόδια δικαστική αρχή, το οποίο να βεβαιώνει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση,, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε
άλλη παρόμοια διαδικασία και επίσης ότι δεν βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης , ή αναγκαστικής
διαχείρισης ,ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη παρόμοια διαδικασία.
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
1. Οι διαγωνιζόμενοι παραδίδουν την προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο αναγράφεται:
α) ο τίτλος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας
β) η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
γ) η επωνυμία αυτού
Ο φάκελος αυτός τοποθετείται μέσα σε άλλο φάκελο που είναι ανοικτός, στον οποίο
τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη.

2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους
νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι
υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από
τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
3. Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως.
Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου
ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Όταν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία,
ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, αντίγραφο της οποίας
υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
δεσμεύοντος την εταιρία. Η απόφαση θα αφορά τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο
διαγωνισμό (δε θα γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη συμμετοχή σε
διαγωνισμούς). Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της
εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρία.
Όσον αφορά εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες,
εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους (ο οποίος πρέπει να αποδεικνύει την
ιδιότητά του) ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών,
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.
Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια
εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού
συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του.
Σε μια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν
αποσυρθούν από τους ενδιαφερόμενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην μίας.
Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό,
υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται
από αυτή με μισθό ή με κάποιον άλλον τρόπο.
2) Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% (4280,00 €) επί του
προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας.
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του
διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση
καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% επί του προϋπολογισμού του έργου μη
συνυπολογιζόμενης της επιτευχθείσης έκπτωσης κατά τη δημοπρασία.
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Παραλαβή προσφορών
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της
δημοπρασίας επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρας λήξης αποδοχής
προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη.
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο
οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν
απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας.
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη
της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά.
Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση
του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη
επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου
που ορίζεται στη διακήρυξη.
2) Έλεγχος δικαιολογητικών
1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση
και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά
επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα
πρακτικά περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι
με τους όρους της διακήρυξης.
2. Ο φάκελος που περιέχει την « ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται μέσα στον ανοικτό
φάκελο, παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός
με αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι
παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται
μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των
διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της
επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους
λόγους αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους
μαζί με την σφραγισμένη προσφορά τους.
3) Αποσφράγιση των Προσφορών
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται
κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια.
2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με
τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.

4) Ανακήρυξη αναδόχου
1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμήν. Σε
περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή
γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της
δημοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος με
αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
5) Ενστάσεις
1. Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε
τη δημοπρασία ή στο δήμο ή στην κοινότητα, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή
της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήμο ή στην
κοινότητα πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή που
διενήργησε τη δημοπρασίας.
2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή.
Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
1) Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική επιτροπή, μέσα σε δέκα
ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων.
Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, για
έγκριση, είναι δε αμέσως εκτελεστή.
2) Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12)μήνες.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται ως εξής: Όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες κατά
τις εργάσιμες ώρες και ημέρες καθ όλη τη διάρκεια του έτους
3) Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ
με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.
4) Τρόπος Πληρωμής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής: Στο τέλος κάθε μήνα ύστερα από βεβαίωση
καλής εκτέλεσης, η οποία θα συντάσσεται εντός 10 ημερών από την κατάθεση του
ημερολογίου εργασιών, που θα υποβάλλει ο ανάδοχος .
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του
ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της
οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς
πληρωμή ποσό.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
το νόμο.
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Πρασίνου, εργάσιμες
ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας Σίνδος Θεσσαλονίκης Τηλέφωνο:
2310586830-40 ,FAX: 2310586845-6
ΣΤ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Δημοσίευση
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στις εφημερίδες:
1) Γενική Δημοπρασιών, 2) Αγγελιοφόρος, 3) Μακεδονία 4) Θεσσαλονίκη, και 5)
Ελεύθερο Βήμα.
Επίσης στέλνεται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και στην ΤΥΔΚ.
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο. Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής
προσκομίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡ. ΔΙΑΚ. 6/2011
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Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 13, Σίνδος, Τ.Κ. 574 00
Τηλέφωνο:2310 586830-40
Fax:2310 586846
Πληρ. Παπαδογιάννης Αντώνης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 04/08/ 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα παράδοσης προσφορών από 10.00
πμ μέχρι 11.00 π.μ.(λήξη παράδοσης προσφορών – έναρξη διαγωνισμού) στο
Δημοτικό Κτίριο (Νικ. Πλαστήρα 13) στη Σίνδο του Δήμου Δέλτα ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού θα γίνει τακτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές
και με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου της μελέτης σε έντυπο του αναδόχου, για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Αποκαταστάσεις – Συντηρήσεις
πάρκων και χώρων πρασίνου του Δήμου», αριθμ. μελέτης 06/11
προϋπολογισμού 213983,10€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ.28/80, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και
ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 και το άρθρο 55 παρ.
1 του Ν. 2238/94, με χρηματοδότηση του έργου από ιδίους πόρους .
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών,
που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση γεωτεχνικής εργασίας (πρασίνου),
όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ή που βάσει του καταστατικού
τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα.
Oι ενδιαφερόμενοι πάροχοι των δημοπρατούμενων υπηρεσιών πρέπει να είναι
αναγνωρισμένοι ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την άρτια εκτέλεση
της εργασίας.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4280,00 €, σε γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. &
Δ. ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ.
Τεύχη του διαγωνισμού θα δίδονται προς τους ενδιαφερόμενους από το δημοτικό
κατάστημα στην Νικ. Πλαστήρα 13, στη Σίνδο (Γραφείο Πρασίνου) τηλ. 231058683040.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
τηλ. 2310586830 και 2310 586840 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα θα σταλεί για δημοσίευση στον τύπο και στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ. Τα
έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ
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