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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

∆ΗΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ  

ΕΡΓΑΣΙΑ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ & 
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 

 Θεσσαλονίκη,  Μάρτιος 2017 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

1ος 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

(Όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω) : 
  
1. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου  ότι : 
α. Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα   την αναλυτική µελέτη (2/2017) της 
∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος βάσει της οποίας θα εκτελέσει το σύνολο των 
προβλεπόµενων εργασιών.    
β. Έλαβε γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση της  δηµοπρατούµενης  
εργασίας.  
γ. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθούν  οι σχετικές εν ισχύ εγκύκλιες διαταγές του 
Υπουργείου (Υ.Π.Ε.Σ.∆.∆.Α.), οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ), τα 
προβλεπόµενα  στους όρους της  διακήρυξης που αφορούν την εκτέλεση των εργασιών και όσα 
προβλέπονται στα αντίστοιχα κεφάλαια του αναλυτικού τεύχους µελέτης της ∆/νσης ∆ιαχείρισης 
Αστικού Περιβάλλοντος [2/2017  (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές και Τιµολόγιο 
κ.α.))]. 
 
2.  Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου  ότι: 
 α. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από συνεργεία µε προσωπικό έµπειρο, κατάλληλα εκπαιδευµένο 
και εφοδιασµένο µε τον κατάλληλο εξοπλισµό-οχήµατα, χειριστές οχηµάτων  µε τις απαραίτητες 
νόµιµες άδειες  και  πιστοποιητικά και θα παρακολουθούνται -επιβλέπονται από πτυχιούχους 
εφοδιασµένους µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος  Γεωτεχνικούς (Γεωπόνοι, ∆ασολόγοι)  ή 
πτυχιούχους Τεχνολόγους, (Τεχνολόγοι ∆ασοπονίας, Τεχνολόγοι Γεωπονίας, Πτυχιούχοι 
Τµηµάτων Αρχιτεκτονικής Τοπίου) 
β. Θα συντάσσει και θα αποστέλλει   στην υπηρεσία :  

• Ηµερήσιο ηµερολόγιο εργασιών ανά ∆ηµοτική Κοινότητα (έντυπη µορφή).  

• Μηνιαίο δελτίο παρακολούθησης εργασιών ανά ∆ηµοτική Κοινότητα (ηλεκτρονικά).  

• Καθηµερινά τους χώρους πρασίνου ανά ∆ηµοτική Κοινότητα, στους οποίους εκτελέστηκαν 
εργασίες (αποστολή µήνυµα ηλεκτροκτρονικού ταχυδροµείου).  

γ. Είναι υπεύθυνος να µεριµνήσει για την τήρηση όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το 
νόµο για την εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας σε όλη  τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, για 
την πρόληψη ατυχηµάτων, την ασφάλεια κυκλοφορίας,  την υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων, χρήση µέσων ατοµικής προστασίας  κ.α. καθώς και ότι θα έχει την ευθύνη για την 
έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων-αδειών κατά την εκτέλεση των εργασιών.  
δ. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των µηχανηµάτων, εργαλείων και υλικών.    
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ε. Οα ενηµερώνει άµεσα την υπηρεσία από την οποία θα λαµβάνει έγκριση, για   οποιαδήποτε 
αλλαγή κριθεί απαραίτητη να γίνει στα χρησιµοποιούµενα οχήµατα-µηχανήµατα 
προσκοµίζοντας έγκαιρα τα απαραίτητα έγγραφα, όπου απαιτούνται.    
στ. Θα ενηµερώνει άµεσα την υπηρεσία από την οποία θα λαµβάνει έγκριση, αν προκύψει 
ανάγκη αλλαγής των επιβλεπόντων.   
 
3. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου  ότι:  
Θα εκτελέσει τις εργασίες φυτοπροστασίας φοινίκων  που έχουν προσβληθεί από 
Rhynchophorus ferrugineus) και µυοκτονίας µε την ευθύνη γεωτεχνικού που κατέχει  την 
απαιτούµενη εκπαίδευση,  εµπειρία και διαθέτει τα εχέγγυα εκτέλεσης των συγκεκριµένων 
εργασιών  (Πιστοποίηση ότι µπορεί να εκτελεί µυοκτονίες, απολυµάνσεις καταπολέµηση 
τρωκτικών), άλλα πιστοποιητικά, άδειες κ.α.). 
 Στην περίπτωση που κάποιος από τους επιβλέποντες γεωτεχνικούς δεν κατέχει τα παραπάνω 
επιπλέον απαιτούµενα προσόντα και για   τις συγκεκριµένες εργασίες θα χρησιµοποιηθούν 
εξωτερικοί συνεργάτες  θα δηλώνεται εκ των προτέρων από τον υποψήφιο. 
 Επιπλέον,  θα προσκοµίζεται και η δήλωση του συνεργάτη ή των συνεργατών ότι προτίθενται 
να εκτελέσουν την εργασία για λογαριασµό του υποψηφίου.  
 
4. ∆ιασφάλιση ποιότητας:  
Προσκόµιση πιστοποιητικού Προτύπων ∆ιασφάλισης Ποιότητας του συµµετέχοντος, όπως 
ορίζεται στον Ν.4412/2016 Άρθρο 82 από διαπιστευµένους οργανισµούς (ΕΣΥ∆), και πιο 
συγκεκριµένα οι συµµετέχοντες θα πρέπει οι ίδιοι να τηρούν σύστηµα διαχείρισης ποιότητας  
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 για εργασίες πρασίνου. 

 
 

2ος 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω : 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 Σύντοµη περιγραφή του τρόπου και µεθόδων  εκτέλεσης των εργασιών,  των µέσων, των υλικών, 
του εξοπλισµού, του δυναµικού, των µέτρων ασφάλειας τα οποία  θα αξιοποιηθούν για την 
εκτέλεση της Σύµβασης.   
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  
Ι.   Αποδεικτικά Εµπειρίας και συγκεκριµένα  κατάλογο έργων, εργασιών πρασίνου που 
εκτέλεσε (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 συµπληρωµένο)  στον οποίο θα αναγράφεται:  

� ο τίτλος του έργου ή της εργασίας  
� ο φορέας για τον οποίο εκτελέστηκε  
� ο προϋπολογισµός  των εργασιών πρασίνου  
�  η διάρκεια της σύµβασης  
� οι ειδικότητες και ο  αριθµός των απασχολούµενων κατά τη διάρκεια της σύµβασης   
� ∆ικαιολογητικά που το αποδεικνύουν  

Συνοδευτικά µε το συµπληρωµένο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 θα πρέπει να προσκοµιστούν σε αντίγραφα :  
(1) Συµβάσεις και Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Πρασίνου των παραπάνω όταν 
αφορά τον  ∆ηµόσιο Τοµέα, ΟΤΑ.  
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(2) Συµφωνητικό και Τιµολόγια ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης και  Τιµολόγιο  όταν αφορά 
ιδιωτικούς φορείς.  
(3) Σε περίπτωση που εκτελέστηκαν  εργασίες (υπεργολαβικά) απαραίτητη η προσκόµιση  
αντιγράφου του ιδιωτικού συµφωνητικού.  

 
ΙΙ. Αναγκαίοι Ανθρώπινοι και Τεχνικοί Πόροι   (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 συµπληρωµένο) 
ΙΙ.(α). Προσωπικό :  Ο υποψήφιος υποχρεούται να λάβει υπόψη τον πίνακα που ακολουθεί µε το 
ελάχιστα απαιτούµενο προσωπικό  και να υποβάλει συµπληρωµένο το ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2.   
Ελάχιστα απαιτούµενο προσωπικό  

Εργασία  

 Συντήρηση των πάρκων και των χώρων πρασίνου   

Συνεργείο Χώροι εκτέλεσης εργασιών Ελάχιστο Προσωπικό Επιβλέπων Γεωτεχνικός  

(*) 
Σύνολο 

1ο 1η & 2η ∆ηµοτική Κοινότητα       6 1  7 

2ο 3η  ∆ηµοτική Κοινότητα 3 1 4 

3ο 4η ∆ηµοτική Κοινότητα & ∆ηµοτική 
Ενότητα Τριανδρίας  

5 1 6 

4ο 5η ∆ηµοτική Κοινότητα  10 1 11 

5ο Κοιµητήρια Αναστάσεως του Κυρίου  5 1 6 

Κλαδεύσεις   
Την περίοδο των κλαδεύσεων σύσταση συνεργείων  εφοδιασµένων µε τον κατάλληλο εξοπλισµό για τις 
κλαδεύσεις στα πάρκα. Θα πρέπει να  υπάρχει η δυνατότητα να επέµβει  σε επικίνδυνα δένδρα όποτε 
κριθεί απαραίτητο και δοθεί εντολή από την υπηρεσία όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις  που αντιµετωπίζονται περιστατικά λόγω έκτακτων  καιρικών φαινοµένων  Κατά τη  διάρκεια 
της κλαδευτικής περιόδου  σύσταση δύο συνεργείων µε αντίστοιχα ανυψωτικά µηχανήµατα  

 Κλαδεύσεις σε  πάρκα, νησίδες, 
κοιµητήρια   και σε άλλους 
δηµοτικούς χώρους όταν  ζητηθεί 
από την υπηρεσία  
 

2Χ3 
 ( 1 χειριστής ανυψωτικού 
µηχανήµατος) +  2 (άτοµα  

κάθε συνεργείο) 

1+1 
 (µπορεί να είναι οι 

Γεωτεχνικοί  των 
συνεργείων των  ∆Κ στις 

οποίες γίνονται 
κλαδεύσεις)   

(2Χ2) =4 ** 
+ 2 

(χειριστές) 

Επισκευές αρδευτικών δικτύων  
Στο ελάχιστο προσωπικό θα πρέπει να υπάρχουν  τρία  άτοµα   µε εµπειρία  σε αρδευτικά δίκτυα  για τη 
συντήρηση-επιδιόρθωση αρδευτικών δικτύων όποτε προκύψει ανάγκη. 

 Πάρκα πόλης   3 1 
(µπορεί να είναι ο Γεωτεχνικός  του 

συνεργείου της ∆Κ στην οποία 
γίνονται επισκευές αρδευτικών 

δικτύων  µε εµπειρία στην 
εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων)  

3*** 

Φυτοπροστασία /µυοκτονία 

 Πάρκα πόλης   2 1 
(µπορεί να είναι ο Γεωτεχνικός  

του συνεργείου της ∆Κ 
εφοδιασµένος µε την ειδική άδεια) 

2**** 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  29+2 (χειριστές)  5 Γεωτεχνικοί 36 

∆ιευκρινίσεις : 
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* Ειδικότητα: ∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι ασχολούνται νόµιµα µε τις ζητούµενες εργασίες, Γεωπόνοι, 

∆ασολόγοι, Τεχνολόγοι ∆ασοπονίας, Τεχνολόγοι Γεωπονίας, Πτυχιούχοι Τµηµάτων Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
Ανάµεσα στους γεωτεχνικούς τουλάχιστον  ένα άτοµο µε εµπειρία στα αρδευτικά δίκτυα  
** Άτοµα από τα υπόλοιπα συνεργεία τα πιο εξειδικευµένα σε κλαδεύσεις  
*** Υδραυλικοί ή έµπειροι σε αρδευτικά  δενδροκηπουροί  
****Η φυτοπροστασία φοινίκων και η µυοκτονία µε ευθύνη γεωτεχνικού που κατέχει  την απαιτούµενη 
εκπαίδευση,  εµπειρία και τα εχέγγυα εκτέλεσης των συγκεκριµένων εργασιών   

 

 
ΙΙ.(β). Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να διαθέτουν απαραίτητα κατ' ελάχιστον για την 
εκτέλεση της εργασίας τα παρακάτω : 
 
 Ελάχιστος απαιτούµενος εξοπλισµός   (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 3 & 4) 

Οχήµατα -Μηχανήµατα 

Οχήµατα Κατ' ελάχιστο 

2 Φορτηγά (*)   (2) 

4 Ανυψωτικά µηχανήµατα       (**)  (2) 

Μηχανήµατα Κατ' ελάχιστο 

1 Θρυµµατιστής κλαδιών  (1) 

2 Χλοοκοπτικά τρακτέρ (6)  
1 ανά  συνεργείο (1ο,2ο,3ο, 

5ο)/2 για το 4ο (5η ∆Κ)  

3 Χλοοκτοπτικές µηχανές (8) 
2 ανά συνεργείο (1ο,2ο,3ο, 

5ο)/4 για το 4ο (5η ∆Κ)  

     4 Χορτοκοπτικά µηχανήµατα (trimmer)  (7)  
1 ανά  συνεργείο για τα 1ο, 

2ο και 3ο   και από 2 
µηχανήµατα  για το 4ο και 5ο 

συνεργείο) 

5 Μηχανοψάλιδα (5) 
1 ανά  συνεργείο  

6 Αλυσοπρίονα (5) 
1 ανά  συνεργείο   

7 Λοιπός  εξοπλισµός (***) 

∆ιευκρινίσεις  
 (*) Φορτηγά :  κατάλληλα για τη µεταφορά  προσωπικού, χλοοκοπτικών τρακτέρ, µηχανηµάτων, εξοπλισµού, φυτικού 
υλικού, υποπροϊόντων κοπής χλόης, κλαδιών δένδρων, θάµνων κ.α.  
(**) Ανυψωτικά µηχανήµατα : καλαθοφόρα ανύψωσης προσώπων, κατάλληλα για εργασίες κλάδευσης δένδρων. Το 
ένα   µε δυνατότητα κλάδευσης δένδρων ύψους και  µεγαλύτερου των  20 m  (θα προκύπτει και από τα m της  που 
αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος), το  δεύτερο  µε δυνατότητα κλάδευσης δένδρων χαµηλότερου 
ύψους   και   µε τους χειριστές τους (εφοδιασµένους µε τις αντίστοιχες άδειες χειρισµού αυτών).  
 (***) Λοιπός εξοπλισµός : τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, πτυσσόµενα µέγιστου µήκους 4,5m και µικροεργαλεία 
(κονταροψάλιδα, κονταροπρίονα, σκάλες, χειροπρίονα, σχοινιά, ταινίες σήµανσης κλπ). 
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Αναφορικά  µε τα οχήµατα - µηχανήµατα (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4) που απαιτούνται  ο συµµετέχων 
οφείλει να λάβει υπόψη τον πίνακα µε τον ελάχιστο απαιτούµενο εξοπλισµό και    να προσκοµίσει   
ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οχήµατος  
 
α) Συµπληρωµένο το (ΥΠ.4) µε την ένδειξη ιδιόκτητο ή τρίτων.  
β)  Για κάθε όχηµα  ιδιόκτητο ή τρίτων θα προσκοµίσει : 

� Άδεια Κυκλοφορίας  
�  ασφαλιστήρια συµβόλαια  
� αποδεικτικό πληρωµής τελών κυκλοφορίας   
� ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχήµατος (ΚΤΕΟ) σε ισχύ  
� και ειδικά για τα ανυψωτικά µηχανήµατα πιστοποιητικά ελέγχου σε ισχύ από τα οποία θα 

προκύπτει το νόµιµο δικαίωµα λειτουργίας.  
� Άδεια χειριστή  

 

Γ.  ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΩΝ 
Ειδικότερα όταν πρόκειται για εξοπλισµό τρίτων  ο συµµετέχων  οφείλει      επιπλέον να 
προσκοµίσει:  
 

� Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ότι αν ανακηρυχθεί ανάδοχος της εργασίας θα 
συνάψει συµφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης µεταξύ αυτού και του ιδιοκτήτη του 
οχήµατος-µηχανήµατος  

� Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήµατος-µηχανήµατος ότι αποδέχεται την 
παραχώρηση ή µίσθωση σε περίπτωση κατακύρωσης στον συµµετέχοντα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η Υπεύθυνη ∆ήλωση 

 
 
ΙΙΙ. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι θα εξασφαλίσει τους απαιτούµενους 
πόρους  για την άρτια εκτέλεση της εργασίας και ότι  θα εκτελέσει τις εντολές της υπηρεσίας 
για ενίσχυση είτε των συνεργείων µε προσωπικό είτε µε εξοπλισµό αν στην πορεία εκτέλεσης της 
εργασίας κριθεί αναγκαίο. 
  
ΙV. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα 
προσκοµίσει κατά την υπογραφή της σύµβασης αντίγραφο ασφαλιστήριο συµβολαίου (ή  
βεβαίωση  Ασφαλιστικής και την εποµένη αντίγραφο ασφαλιστήριου συµβολαίου)  ασφάλειας 
προς τρίτους για την αστική ευθύνη στο οποίο θα καλύπτεται για τυχόν ζηµίες που θα 
προκαλέσει µε  υπαιτιότητά του, κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν στο αντικείµενο της 
σύµβασης. 
 

Η  Συντάκτρια Ο Πρ/νος Τµήµατος Συντήρησης 
Κήπων 

Ο αναπληρωτής Πρ/νος 
∆/νσης ∆ιαχ/σης Αστικού 

Περιβάλλοντος 
 

 
Κιοσσέ Πασχαλία 

Γεωπόνος 
Α’ βαθµού 

 
Ματζίρης Ευάγγελος 

∆ασολόγος 
Α’ βαθµού 

 
Πετρακάκης Ι. Μάξιµος 

Χηµικός Μηχανικός 
Α’ βαθµού 
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(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1) 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

Α/Α Τίτλος Έργου-Εργασίας Φορέας Προϋπ/σµός 
(Πρασίνου)  

∆ιάρκεια Ειδικότητες 
απασχολουµένων 

Αριθµός Έγγραφα 
αποδεικτικά που 
προσκοµίζονται 
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(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2) 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ   

Α/Α Συνεργείο  
(συνοπτική  περιγραφή άτοµα, ειδικότητα, εµπειρία ) 

Άτοµα συνολικά προσωπικό και 
επιβλέποντες (αριθµός) 

Ειδικότητα  επιβλέποντα Υπ. Αρδευτικών δικτύων 
υδραυλικοί (αριθµός)  

1ο π.χ. 6 (5 ∆ενδροκηπουροί+υδραυλικός) 7  ∆ασολόγος 1 

2ο  
 
 

   

3ο  
 
 

   

4ο  
 
 

   

5ο  
 
 

   

6ο  
 
 

   

7ο  
 
 

   

 ΣΥΝΟΛΑ    
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(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3) 
ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1 Θρυµµατιστής κλαδιών   

2 Χλοοκοπτικά τρακτέρ  

3 Χλοοκτοπτικές µηχανές  

     4 Χορτοκοπτικά µηχανήµατα (trimmer)   

5 Μηχανοψάλιδα  

6 Αλυσοπρίονα  

 Λοιπός  εξοπλισµός 

Είδος ποσότητα Είδος ποσότητα 
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 (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4) 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΕΙ∆ΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

α/α Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
(τόνοι για φορτηγά  

/m ανύψωσης   όπως 
αναγράφονται στην άδεια 

κυκλοφορίας ) 

Ιδιόκτητα      (Ι)   
ή 

Τρίτων (ΙΙ) 

Αριθµός 
Κυκλοφορίας  

Ασφάλεια 
(ηµ. Λήξης) 

Τέλη 
Κυκλοφορίας 
(Ηµ. Λήξης) * 

∆ΤΕ (ΚΤΕΟ) 
Ηµ. Λήξης 

Πιστοποιητικό 
Ελέγχου 

(Ηµ. Λήξης) 
 

Χειριστής 
(Ονοµατεπώνυµο) 

(άδεια) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


