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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ  

 

ΜΕΛΕΤΗ :  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ  ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 

CPV: 77300000-3 Υπηρεσίες Φυτοκοµίας 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
1.800.000,00 € 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Κ.Α. (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35) 6262.02.01 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΕΤΗ (2018-2020) 1.800.000,00 € 

 
2/2017  

2018 
2019 
2020 

600.000,00 € 
600.000,00 € 
600.000,00 € 

 

Η  Συντάκτρια Ο Προϊστάµενος  
Τµήµατος  

Συντήρησης Κήπων 
 
 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης  Αστικού 

Περιβάλλοντος 
 

 
Κιοσσέ Πασχαλία 

Γεωπόνος  
 Α’ βαθµού 

 
Ματζίρης Ευάγγελος 

∆ασολόγος 
Α’ βαθµού 

 
Πετρακάκης Ι. Μάξιµος 

Χηµικός Μηχανικός 
Α’ βαθµού 

  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟI  2018-2020
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 
� Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 
� Τεχνική Περιγραφή 

 
� Τεχνική Συγγραφή –Τεχνικές  Προδιαγραφές   

 
� Τιµολόγιο Μελέτης  

 
� Προµέτρηση - Προϋπολογισµός 

 
�  Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

 

�  Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας  
 

� Έντυπο  Οικονοµικής Προσφοράς  
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ΓΕΝΙΚΗ KAI  ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο διαγωνισµού 

 Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάθεση ∆ηµοσιας Σύµβασης  για την παροχή της υπηρεσίας 
«Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου» η οποία πρόκειται να γίνει  µε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισµό 
και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά  του συνόλου των 
υπηρεσιών.  

Η εργασία θα χρηµατοδοτηθεί από τους  προϋπολογισµούς   του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  τα επόµενα 3 
έτη ( ΚΑ35.00/6262.02.01).   

 
Άρθρο 2ο 

Νοµοθεσία -Ισχύουσες διατάξεις 
Η σύναψη και η εκτέλεση της  σύµβασης βασίζεται στις διατάξεις : 

� Του  Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α/147 / 08-08-2016)  
� Του νοµικό πλαίσιο που αναφέρεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Α στο  ΒΙΒΛΙΟ Ι  

του Ν. 4412/2016   
� Του Ν.3463/06 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον 

Ν. 3731/08 
� Του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
� Του Ν.4320/2015 «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής 

κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», καθώς 
κι όσων ισχύουν µέχρι σήµερα 

� Του  Ν.4036/12 ∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς 
διατάξεις.  

� Του Αστικού Κώδικα  
 

Άρθρο 3ο 
Εγκύκλιοι – προδιαγραφές 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υ.Π.Ε.Σ.∆.∆.Α. και οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ)  και εφαρµόζονται οι 
αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούµενη εργασίας  Τεχνικές Προδιαγραφές  του αντίστοιχου κεφαλαίου 
καθώς και τα  αναφερόµενα στο Τιµολόγιο Μελέτης.  

 
Άρθρο 4ο 

Συµβατικά στοιχεία 
Συµβατικά στοιχεία της εργασίας µε τη σειρά που ισχύουν είναι: 
α) ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας  - Ειδικοί Όροι 
β) Τιµολόγιο Μελέτης 
γ)Προϋπολογισµός –Προµέτρηση Εργασιών   
δ)Γενική και  Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  
ε)Τεχνική περιγραφή και Τεχνική Συγγραφή - Τεχνικές  Προδιαγραφές  
στ)Υπόδειγµα  Οικονοµικής Προσφοράς  
ζ) Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
η) Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
θ) Η Οικονοµική Προσφορά του Φορέα  
ι)  Η Τεχνική Προσφορά του Φορέα  
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Άρθρο 5ο 
Προσφορά 

Όλα τα περί ανάθεσης της σύµβασης, τα περιεχόµενα των προσφορών, ο τρόπος σύνταξης και 
υποβολής, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής, και ο χρόνος ισχύος καθορίζονται στο τεύχος της ∆ιακήρυξης και 
στους ειδικούς όρους που τη συνοδεύουν. 

Η Τεχνική προσφορά περιλαµβάνει όσα ρητά αναφέρονται στους όρους της ∆ιακήρυξης  και επιπλέον 
όσα προδιαγράφονται στους ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ και αφορούν την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των 
υποψηφίων.  

Η σύνταξη  της  Οικονοµικής Προσφοράς θα γίνει στο Ειδικό Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς.  
 

Άρθρο 6ο 
Εγγυήσεις   

Οι εγγυήσεις  έτσι όπως προβλέπονται στο Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016  και απαιτούνται  είναι : 
α)  Εγγύηση συµµετοχής 2% του προϋπολογισµού της  Yπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α.. 
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο συγκεκριµένο άρθρο και 

επιστρέφεται µε την προσκόµιση της Εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση µε το 5% του προϋπολογισµού της  Yπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α.    
 Ο µειοδότης που στο όνοµά του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός µετά την ολοκλήρωση  του 

προσυµβατικού  ελέγχου (άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013) και  όσα προβλέπονται στο Ν. 4412/2016  για την 
τήρηση των προθεσµιών,  και στη σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας είναι υποχρεωµένος (στο 
χρόνο που ορίζεται από την πρόσκληση) να  προσέλθει  στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, να υπογράψει την 
σχετική σύµβαση προσκοµίζοντας την Εγγύηση καλής εκτέλεσης  (άρθρο 72 παρ 1β του Ν. 4412/2016).  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.  

 
Άρθρο 7ο 

Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου 
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες ολοκληρωµένων εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων 

των µικροϋλικών και του φυτικού υλικού, των αρδευτικών εξαρτηµάτων, των πασάλων όπως αναφέρεται κατά 
περίπτωση,  χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση κάθε µιας από αυτές. Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται:  
� Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούµενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας µηχανηµάτων, δηλαδή τα 

µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών που µπορεί να 
οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής µεταφοράς επί τόπου κι επιστροφής των 
µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφαλιστικά τους δηλαδή το σύνολο του κόστους χρήσης 
του απαιτούµενου εξοπλισµού και των µηχανηµάτων.  

� Οι δαπάνες µεταφοράς γενικότερα.  
� Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό Γεωτεχνικούς επιβλέποντες, δενδροανθοκηπουρούς, 

υδραυλικούς, ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες των συνεργείων και του µηχανικού εξοπλισµού 
(οδηγούς, χειριστές ανυψωτικών), για τα ηµεροµίσθιά τους, ηµεραργίες ασφαλίσεις, ώρες εργασίας 
αργίας, έκτακτες χρηµατικές παροχές κ.λ.π. 

� 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 σύµφωνα µε 

τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, 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.   
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Άρθρο 8ο 

Υπεργολαβία  
Ο  ανάδοχος υποχρεούται  να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της Σύµβασης που προτίθεται 

να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.   (άρθρο 58  
του Ν.  4412/2016)   

 
Άρθρο 9ο 

Κριτήρια επιλογής –Κατακύρωση –Υπογραφή Συµφωνητικού  
 Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µε κριτήριο  την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά στο σύνολο των εργασιών. 
 Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να επιλέξει ύστερα από αξιολόγηση και οικονοµοτεχνική κατάταξη των 

προσφορών (άρθρα  100-105 του Ν 4412/2016) εκείνη την προσφορά  που ανταποκρίνεται περισσότερο στις 
ανάγκες και το συµφέρον του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Προσυµβατικού Ελέγχου (άρθρα 35 
και 36 του Ν. 4129/2013) προβαίνει  τη λήψη της σχετικής απόφασης κατακύρωσης από το αρµόδιο όργανο 
(Οικονοµική Επιτροπή) και µετά την επικύρωσή της  ακολουθεί η υπογραφή Συµφωνητικού.  

 
Άρθρο 10ο 

Προθεσµία εκτέλεσης της εργασίας- Ολοκλήρωση Σύµβασης  
Η εκτέλεση της εργασίας αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης και ολοκληρώνεται  µε το πέρας των 

προβλεπόµενων εργασιών και µέσα  σε  36 µήνες.  
Παράταση µπορεί να δοθεί µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 216 του Ν. 

4412/2016.  
Κατά τα λοιπά κατά την εκτέλεση της σύµβασης ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Ν. 4412/2016. 
Η Ολοκλήρωση εκτέλεσης της Σύµβασης θεωρείται όταν συντρέχουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 202 

του Ν. 4412/2016.  
 

Άρθρο 11ο 

Εγκατάσταση αναδόχου και έναρξη εκτέλεσης εργασίας 
Η εγκατάσταση  του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών γίνεται εντός 10 ηµερών από την 

υπογραφή της Σύµβασης, µε  έγγραφο που συντάσσεται από την υπηρεσία (πρωτόκολλο εγκατάστασης). 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου και  όπως αυτές 

αναγράφονται στην τεχνική περιγραφή, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στο τιµολόγιο µελέτης. 
 

Άρθρο 12ο 

Παρακολούθηση Σύµβασης 
Η παρακολούθηση της Σύµβασης προβλέπεται  και περιγράφεται στο  άρθρο 216 του Ν. 4412/2016.  
Η υπηρεσία ορίζει επόπτη και υπεύθυνους παρακολούθησης (επιβλέποντα(ες) της εργασίας αµέσως 

µετά την εγκατάσταση του αναδόχου.  
Ο ανάδοχος από τη διαδικασία υποβολής προσφοράς υποχρεούται (2ος ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ) να ορίσει 

υπεύθυνους  (Επιβλέποντες Γεωτεχνικούς).  
Η παρακολούθηση της εργασίας γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή ως εξής :  

• 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).  
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης αποτυπώνεται στα καθηµερινά ηµερολόγια εργασιών 

ανά ∆ηµοτική Κοινότητα στα οποία καταγράφονται οι ποσότητες των εκτελούµενων εργασιών ανά χώρο 
εργασίας, τα άτοµα που τις εκτελούν, ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός, τα µηχανήµατα, οι καιρικές συνθήκες. 
Τέλος  καταγράφονται γεγονότα που θεωρούνται σηµαντικά (πχ πτώση δένδρου, πρόκληση ζηµίας, ακραίες 
καιρικές συνθήκες κ.α.).  Υπόδειγµα δίνεται από την υπηρεσία.  
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Τα καθηµερινά ηµερολόγια υπογράφονται από τους επιβλέποντες και φυλάσσονται στο Τµήµα 
Συντήρησης Κήπων σε έντυπη µορφή. 

Τα µηνιαία δελτία παρακολούθησης ανά ∆ηµοτική Κοινότητα αποστέλλονται στην υπηρεσία 
ηλεκτρονικά. Στα δελτία αυτά αποτυπώνονται ανά ηµέρα, συνολικά οι ποσότητες των εκτελεσθεισών εργασιών.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει  στην υπηρεσία καθηµερινά µε µήνυµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου συνοπτικής  λίστας ανά ∆ηµοτική Κοινότητα  µε τους χώρους που έγινε επέµβαση από συνεργεία 
του.  

  
Άρθρο 13ο 

Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 
Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται ως εξής :  
� Ο ανάδοχος δε δικαιούται αποζηµίωση ή αύξηση των τιµών για µεταβολές στις εργασίες που έγιναν 

χωρίς έγγραφη διαταγή από την διευθύνουσα υπηρεσία. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για 
τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των εργασιών και καταχωρείται στο ηµερολόγιο. 
Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως αµέσως τη διευθύνουσα υπηρεσία για 
την έκδοση κανονικής διαταγής. 

� Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, 
µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε µέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε 
περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας όπως είναι οι 
δαπάνες µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι 
δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, 
φθοράς τους κ.λ.π. οι δαπάνες λειτουργίας, απόσβεσης, µισθών, µηχανηµάτων και οχηµάτων, φόροι, τέλη, 
δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρµογής σχεδίων κατασκευής των σταθερών 
σηµείων καταµετρήσεων, δοκιµών, προσπελάσεων προς την  εργασία και τις θέσεις για τη λήψη υλικών και 
διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο της εργασίας ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την τεχνική εκτέλεση της εργασίας. 

� Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της τήρησης των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, της 
λήψης µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και µέτρων ασφαλείας. 

� Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις 
όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολή.  

� Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή 
εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες του, να προστατεύει 
τις υπάρχουσες κατασκευές κι εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του και χωρίς µείωση της 
ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλλει στην άµεση αποκατάσταση των τυχών βλαβών ή διακοπών. 

Πέραν αυτών  υποχρεούται ειδικότερα ο ανάδοχος  : 
� Να φροντίζει για την έκδοση των απαιτούµενων αδειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 

εργασίας  
� Να επικαιροποιεί προσκοµίζοντας στην υπηρεσία τα νέα  στοιχεία του φακέλου (ανανεώσεις 

αδειών, ασφαλειών, τελη κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου, κ.α. ).Επίσης αλλαγές επιβλεπόντων και  
αλλαγές χρησιµοποιούµενων µηχανηµάτων (προσκοµίζοντας τα νέα έγγραφα) µε αιτιολόγηση και τη 
σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας  

� 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.  

� Σε εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες εργασίες και προκειµένου να αντιµετωπισθούν πιθανά 
προβλήµατα (π.χ. δυσµενείς συνθήκες όπως έκτακτα καιρικά φαινόµενα, ανεµοθύελλες, κ.λ.π.), ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να εργασθεί υπερωριακά, εφόσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και µετά από 
άδεια των αρµοδίων αρχών χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. 
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� Να προστατεύει και  να 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. 

� Σε περίπτωση ζηµιάς σε αγωγούς υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ. όπως 
αποκαταστήσει κάθε δηµιουργηθέν πρόβληµα. 

� 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. 

� Να περιφράξει µε έξοδά του κάθε επικίνδυνο σηµείο, να τοποθετήσει νυκτερινά φωτεινά σήµατα, 
πινακίδες, κώνους κλπ. 

 
Άρθρο 14ο 

Προσωπικό αναδόχου 
Το προσωπικό που θα εργαστεί  (προβλέπεται κατ’ ελάχιστο στους Ειδικούς Όρους σε σχετικό πίνακα) 

πρέπει να είναι ειδικευµένο και πεπειραµένο για το είδος  της εργασίας που θα εκτελέσει και στο µηχανικό 
εξοπλισµό που θα χειριστεί. Η επίβλεψη έχει δικαίωµα να διώξει κάθε εργάτη, τεχνίτη κλπ. εφόσον κριθεί ότι δεν 
έχει τα απαιτούµενα εµπειρικά ή επιστηµονικά προσόντα ή είναι απειθής, προκλητικός κλπ. Ο έλεγχος που 
ασκείται από τον εργοδότη στο προσωπικό του αναδόχου έχει σκοπό τη διασφάλιση της αποπεράτωσης της 
εργασίας κατά τον καλύτερο τρόπο. Επίσης ότι συµπληρωµατικά αναφέρεται στο Ν. 4412/2016.  

 
Άρθρο 15ο 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό και το απαιτούµενο για το χειρισµό αυτού 

προσωπικό αναφέρονται στον 2ο  Ειδικό  Όρο του παρόντος διαγωνισµού.  Ο τυχόν απαιτούµενος, για την 
εκτέλεση της εργασίας µηχανικός εξοπλισµός προβλέπεται και καθορίζεται  στον 2ο Ειδικό  Όρο. Ο 
εξοπλισµός αυτός αν δε διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται µε µέριµνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η 
υπηρεσία να αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά.  

 
Άρθρο 16ο 

Ατυχήµατα και ζηµιές 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει την εργασία όπως προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους  

της ∆ιακήρυξης. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους που πρέπει να καταβληθούν από τον 
ανάδοχο.  

Επίσης αναφορικά µε τα ασφάλιστρα που αφορούν το προσωπικό η εισφορά εργοδότη και η  
εισφορά εργαζοµένων, βαρύνει αυτόν. 

 Σε καµιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του 
προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκαλούνται από το 
προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα ∆ηµοσίου, ∆ήµων 
και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα. Σε περίπτωση που καλυφθεί φρεάτιο της ΕΥAΘ (όµβριων 
– ακαθάρτων – νερού) ο ανάδοχος πληρώνει ποινική ρήτρα, εκτός και αν ο ίδιος το αποκαλύψει και το 
επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση. 

 
Άρθρο 17ο 

Μελέτη συνθηκών της εργασίας 
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι έλαβε κι αυτός υπόψη του κατά τη 

σύνταξη αυτής, τις γενικές και τοπικές συνθήκες της εργασίας, δηλαδή τη θέση της εργασίας και των µερών 
αυτής, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, την κατάσταση των οδών, την ευχέρεια εξεύρεσης 
εργατικών χεριών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, 
ειδικές και γενικές, συνθήκες τα δυνάµενα να προκύψουν ζητήµατα, τα οποία µπορούν µε οποιοδήποτε τρόπο 
να επηρεάσουν το κόστος της εργασίας και ότι η εργασία θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τη σύµβαση µε την 
οποία πρέπει να συµµορφωθεί ο ανάδοχος. 
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Άρθρο 18ο 
Πρόληψη ατυχηµάτων – µέτρα υγιεινής και ασφάλεια κυκλοφορίας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη των ατυχηµάτων στο 
προσωπικό και κάθε τρίτο καθώς επίσης και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. Ζηµιές που θα 
προκληθούν από αµέλεια του αναδόχου αποκαθίστανται αµέσως µε ευθύνη και φροντίδα αυτού, άλλως η 
επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη εις βάρος του πρώτου. 

Ειδικότερα αυτά περιγράφονται στο κεφάλαιο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας της µελέτης της 
συγκεκριµένης εργασίας. 

 
Άρθρο 19ο 

∆ιευκόλυνση κυκλοφορίας – πινακίδες 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας θα πρέπει 

απαραίτητα να συνεννοείται µε την υπηρεσία επίβλεψης και να παίρνει άδεια  από το αρµόδιο τµήµα της 
τροχαίας κίνησης. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως µε δικές του δαπάνες να τοποθετήσει πινακίδες 
καθοδήγησης της κυκλοφορίας των οχηµάτων. Επίσης οφείλει µε δαπάνες του να περιφράξει κάθε επικίνδυνη 
για την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών θέση και να επισηµαίνει αυτή µε την τοποθέτηση εµποδίων και 
πινακίδων σε εµφανή σηµεία. ∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικά µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
εφαρµόζονται µε ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου. 

 
Άρθρο 20ο 

Αθέτηση όρων συµφωνίας καθυστερήσεις-  Ευθύνη αναδόχου 
Από µέρους του αναδόχου, η αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισµού και της σύµβασης 

ή µη πλήρης συµµόρφωσή του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο ∆ήµο το δικαίωµα να επιβάλει σε αυτόν 
ποινικές ρήτρες, ακόµη και να τον κηρύξει έκπτωτο σύµφωνα µε το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.  

 
Άρθρο 21ο 

Λογαριασµοί -Τρόπος  πληρωµής 
Οι λογαριασµοί µπορούν να συντάσσονται τµηµατικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας σύµφωνα 

µε τις υποδείξεις των επιβλεπόντων της υπηρεσίας. Προ της πληρωµής κάθε λογαριασµού ο ανάδοχος πρέπει 
να προσκοµίσει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά (παρ. 5 α-δ του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016).   

Η πληρωµή της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται τµηµατικά  Ν. 4412/2016. 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών µετά την 

υποβολή του τιµολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα, σύµφωνα µε το άρθρο 1 
(παραγρ.Α’, υποπαράγρ.Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές». Μετά την πάροδο των τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών, ο οφειλέτης καθίσταται υπερήµερος και 
οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβαλλόµενο.  

 
Άρθρο 22ο 

Προκαταβολή 
∆εν προβλέπεται  η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.  
 

Άρθρο 23ο 
Αναθεώρηση τιµών προσφοράς 

Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά 
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι της λήξης ισχύος της σύµβασης. 
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Άρθρο 24ο 
Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που τυχόν θα εµφανιστούν από την εφαρµογή της παρούσης σύµβασης επιλύονται 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία.  

  
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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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Αντικείµενο της Συγκεκριµένης εργασίας είναι η συντήρηση πάρκων και διαµορφωµένων χώρων 

πρασίνου συνολικής έκτασης 573,7 στρεµµάτων. Προβλέπονται εργασίες καθηµερινής συντήρησης µε την 
επίβλεψη της υπηρεσίας για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο συντήρησης του πρασίνου  των  πάρκων και 
εργασίες µε τις οποίες υφιστάµενοι και νέοι χώροι  θα αναβαθµιστούν  περιβαλλοντικά και αισθητικά.  

Η παρούσα µελέτη αφορά στη συντήρηση των χώρων πρασίνου  σε µικρή έκταση της 1ης ∆Κ    και 
στο σύνολο του πρασίνου  στη 2η, 3η, 4η, 5η ∆ηµοτική   Κοινότητα, στη ∆ηµοτική Ενότητα Τριανδρίας, στο 
Ζωολογικό Κήπο και στη συντήρηση του πρασίνου των  Κοιµητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου. Πιο 
συγκεκριµένα οι εργασίες συντήρησης πρασίνου των πάρκων αφορούν:  

• Στην 1η ∆ηµοτική Κοινότητα, τους χώρους πρασίνου   µεταξύ των οδών Πολυτεχνείου-26ης 
Οκτωβρίου-Μοσκώφ, και  στα πάρκα της περιοχής των 40  Εκκλησιών έκτασης 33,6 στρ.. 

• Στη 2η ∆ηµοτική Κοινότητα  έκταση 77,2 στρ..  
• Στην 3η ∆ηµοτική Κοινότητα  έκταση 46 στρ καθαρού πρασίνου  
• Στη συντήρηση πρασίνου στο Ζωολογικό Κήπο έκτασης 46 στρ. καθαρού πρασίνου  
• Στην 4η  ∆ηµοτική Κοινότητα  έκτασης  52, 2 στρ. καθαρού πρασίνου  
• Στην 5η ∆ηµοτική Κοινότητα  έκταση 191,7 στρ. καθαρού πρασίνου, τη Συντήρηση του δώµατος  και 

των χώρων πρασίνου στις εγκαταστάσεις της ∆ιεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας  
• Στη ∆ηµοτική Ενότητα Τριανδρίας  έκταση 14,9. στρ. καθαρού πρασίνου  
• Στα Κοιµητήρια Αναστάσεως του Κυρίου  έκταση  112,1  στρ. καθαρού πρασίνου.  
• Επεµβάσεις αποµάκρυνσης ανεπιθύµητης βλάστησης  σε  αδιαµόρφωτους   δηµοτικούς χώρους και 

σε οικόπεδα σε όλη την πόλη σε συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου  (Καθαριότητα-πολιτική 
Προστασία)  – Επεµβάσεις κοπής χόρτων  στα πεζοδρόµια και στα ρείθρα που γειτνιάζουν µε 
πάρκα  και νησίδες πρασίνου-Επεµβάσεις  όταν υπάρξει ανάγκη  λόγω εκτάκτων αναγκών (ακραίες 
καιρικές συνθήκες κ.α.).  

 
Ειδικότερα, προβλέπεται συντήρηση του ήδη εγκατεστηµένου πρασίνου, µέσα από παρεµβάσεις  έτσι 

ώστε να διατηρείται  στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και συγκεκριµένα µε την εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης  όπως :  

• Συντήρηση δένδρων και θάµνων,  η οποία θα περιλαµβάνει κλαδέµατα, ψαλιδίσµατα,  σχηµατισµό 
λεκανών άρδευσης, λίπανση, άρδευση, κλπ  

• Την κλάδευση  επικίνδυνων δένδρων  
• Κοπή και εκρίζωση ξερών δένδρων και θάµνων  
• Συντήρηση του χλοοτάπητα 
• ∆ιαχείριση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου   
• Καθαριότητα των χώρων πρασίνου  
Επίσης γίνεται προσπάθεια αναβάθµισης του πρασίνου στην πόλη µε : 
o Φύτευση 270 δένδρων, 1.500 θάµνων, 8.000 πολυετών ποωδών και βολβών  85.000 ετησίων όπου 

απαιτείται και σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας.  
o Προµήθεια και εγκατάσταση 2 στρ.  έτοιµου χλοοτάπητα και σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας.  
o Σπορά 10 στρ. χλοοτάπητα σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας.  
o ∆ιαµόρφωση, προετοιµασία  νέων παρτεριών και φύτευση αυτών και σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

υπηρεσίας.  
 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

 Οι χώροι πρασίνου αποτελούν ουσιώδη στοιχεία  για την ανάπτυξη και βελτίωση της πόλης. Με την 
εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος  αποσκοπεί στη 
βελτίωση του επιπέδου συντήρησης των πάρκων, στην αύξηση και αναβάθµιση του αστικού πρασίνου, στη 
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µείωση της επικινδυνότητας των δένδρων, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής  των κατοίκων και των 
επισκεπτών της πόλης.    

Η αναγκαιότητα εκτέλεσης της συγκεκριµένης εργασίας µε  τη συµµετοχή ιδιωτών εργοληπτών 
πρασίνου έγκειται τα τελευταία χρόνια στα εξής:  
� Αύξηση των χώρων πρασίνου 
� Σταθερή µείωση εξειδικευµένου προσωπικού της υπηρεσίας.  
� Ανάγκη  για πράσινο που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες των δηµοτών  
� Στόχευση της υπηρεσίας για λειτουργικούς  και βιώσιµους  χώρους πρασίνου  

 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΤΟΠΟΣ  
Η εργασίες θα εκτελεστούν σε πάρκα και νησίδες  συνολικής έκτασης 576 στρεµµάτων  (σε µικρή 

έκταση της 1ης ∆Κ    και το σύνολο του πρασίνου  στην 2η, 3η, 4η, 5η ∆ηµοτική   Κοινότητα, στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Τριανδρίας, στο Ζωολογικό Κήπο και στη συντήρηση του πρασίνου των  Κοιµητηρίων Αναστάσεως 
του Κυρίου). Επίσης παρεµβάσεις θα γίνουν σε άλλους δηµοτικούς διαµορφωµένους χώρους και σε 
αδιαµόρφωτους χώρους  κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας.  

Οι χώροι εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης του πρασίνου των πάρκων και των νησίδων   
συγκεκριµένων περιοχών, φαίνονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και θα επικαιροποιηθούν µε τις υποδείξεις των 
επιβλεπόντων. 

 
ΧΡΟΝΟΣ  
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης  καθορίζεται από την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών εντός  

36 µηνών. Ο ακριβής  χρόνος έναρξης των εργασιών, θα καθοριστεί στην υπογραφή της σύµβασης. 
Παράταση µπορεί να δοθεί µε βάση όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 4412/2016). Ο 
ανάδοχος καλείται ν’ ανταποκρίνεται άµεσα  και να τηρεί το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης κάθε εργασίας, όπως  
καταρτίζεται σε συνεργασία µε την υπηρεσία.   

Ο χρόνος εκτέλεσης µιας εργασίας, ο τόπος, η σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ο τρόπος και ο αριθµός 
των επαναλήψεων καθορίζονται από την Υπηρεσία µε βάση τη µελέτη και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
επιβλέποντα.  

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραµµα και το ηµερολόγιο εργασιών που θα 
του υποδείξει ο επιβλέπων της υπηρεσίας  και να συνεργάζεται στενά µαζί του, καθώς και  να ενηµερώνει τον 
επιβλέποντα για τυχόν καταστροφές, φθορές, επεµβάσεις τρίτων, τοποθέτηση πινακίδων κ.α. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 Γενικότερα κατά  την εκτέλεση των προβλεπόµενων εργασιών θα πρέπει :  
• Να τηρούνται τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων 

των Υπουργείων   
• Να τηρούνται τα προβλεπόµενα στους ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ και ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
• Να ακολουθούνται  όσα περιγράφονται  στις ενότητες  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΑΥ, ΦΑΥ  της µελέτης  
• Να ακολουθούνται  οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ)  
• Να   εφαρµόζονται οι  κανόνες της τέχνης  και της επιστήµης. 
• Να τηρούνται οι έγγραφες εντολές και οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
• Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων  
• Να διατηρείται ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός και τα µηχανήµατα σε άριστη κατάσταση  
• Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα  για την ασφαλή χρήση µηχανηµάτων και εργαλείων  
• Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την προστασία της δηµοτικής 
και ιδιωτικής περιουσίας  
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Τέλος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πληµµελής εκτέλεση εργασιών, αστοχίες ή κακοτεχνίες, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν 4412 / 2016.  

 
 
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 
 

(ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΚΩΝ)  
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1H ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

α/α Χώρος Πρασίνου 

1 Νησίδες Πλατείας ∆ηµοκρατίας  
2 Παρτέρια (Βιέννη) (Εγνατία –∆ωδεκανήσου –Τανταλίδου)  
3 Πάρκο Γύρω από τα ΙΚΑ Πύλης Αξιού –∆ικαστικό Μέγαρο (Πολυτεχνείου 26ης Οκτωβρίου-Μοσκώφ) 

Έκταση καθαρού πρασίνου 7,9 στρ 
4 Ιατρού Κεραµέως  
5 Παύλου Μελά (40 Εκκλησιές)  
6 Βιζυηνού –Ανακτορίου  
7 Πάρκο Ηράκλειας –Αγαθουπόλεως  
8 Πλατεία Αν. Θράκης  
9 Κεσανλή-Βύζαντος  

10 Βύζαντος-Ραιδεστού  
11 Κεσανλή –Σουρµένων  
12 Γρ. Αυξεντίου –Πηγής (Λεµονιές)  
13 ∆.Μεσολογγίτη-Π. Λεβαντή  
14 Πάρκο Π. Τσαλδάρη 
15 Χατζηανδρέου 
16 Αµπατζογλου 
17 Βιζυηνού –Χατζηγιαννάκη 
18 Αγαθουπόλεως-Πέτρας  
19 Καυτατζόγλειο  
20 Πλ. Εκκλησίας Κοιµ. Θεοτόκου  
21 Π.Μελά (επάνω)  
22 Μετσόβου (µικρό τρίγωνο)  
23 Μικρό τρίγωνο (40 εκκλησιές)  
24 Καβάφη-Κων/νίδη  
25 Οικοδοµή  
26 Σκουφά 2 
27 Καβάφη – Βιζυηνού (τρίγωνο)  

έκταση καθαρού πρασίνου   7,23 στρ. 
27 Κήπος του Αλέξανδρου  

Συνολική  έκταση καθαρού πρασίνου  33,63 στρ. 
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2Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

α/α Χώρος Πρασίνου 

1 Βίτσι  
2 Πάρκο Μαργαροπούλου & ∆ραγουµάνου 
3 Φρυζή &Καλιθέας  
4 Μιχαλά –Χαλκοκονδύλη & Καλιθέας  
5 Παρτ. Οδού Μαργαροπούλου από Χατζητσίρου ως Αγ. Πάντων  
6 Ρεγκούκου 
7 Πλατεία Γαλοπούλου  
8 Γαλοπούλου-Μαργαροπούλου(µπάσκετ)   
9 Νησίδα Κολωνιάρη 

10 Παιδική Χαρά Φωκά (Κολωνιάρη-Αγ. Πάντων-Χαλκοκονδύλη) 
11 Νησίδα Μοναστηρίου 
12 Πάρκα έναντι ΝΣΣ 
13 Νησίδα Λαγκαδά  
14 Πλ. Αυρηλιανής & Παρτέρια έναντι Προνοίας 15 (σκαλάκια)  
15 Σκαλάκια Αρκαδιουπόλεως  
16 Αρκαδιουπόλεως -Κλαυδιανού 
17 Αρκαδιουπόλεως –Αγ.∆ηµητρίου-Παπαδοπούλου 
18 Πλατεία Τυρολόης  
19 Καιστρίου  
20 Αγ. Παρασκευή (Από Κατσάλη –Καιστρίου-Λαγκαδά) εξωτερικά και εσωτερικά χώροι πρασίνου   
21 Παπαδιά (Αγ. Πάντων –Κατσάνου-Παπαδιαµαντοπούλου-Γ. Ιβάνωφ 
22 Εργατικές Κατοικίες Αξιού(1) (Λιγδών –Αγ. Πάντων –Γ.Ιβάνωφ-Καπάτου) 
23 Εργατικές Κατοικίες Αξιού (2)(Κολωνιάρη-Γαλανάκη-Γ. Ιβάνωφ) 
24 Εργατικές Κατοικίες Αξιού(3)(Κολωνιάρη-Αγ. Πάντων-Λιγδών-Καπάτου)  
25 Εκκλησία Αγ. Νικολάου 
26 Λαγκαδά & Αγ. ∆ηµητρίου –Αγ.Νέστορος (Ιβάνωφ) 
27 Λαγκαδά & Αγ. ∆ηµητρίου-Τριπόλεως -Ειρήνης 
28 Πάρκο Ειρήνης –Τείχη (Ειρήνης Αγ. ∆ηµητρίου-Παν. Καρατζά) 
29 Παπαρηγοπούλου -12Απόστολοι –Καρατζά-Ολύµπου   
30 Πλ. Μαβίλη 
31 Στουρνάρα  (Σερβίων Πλαγιά πίσω από τα τείχη)  
32 Ηαιστείωνος –Αγ. ∆ηµητρίου 
33 Πλ. Μοσχουντή  
34 Στρατηγού ∆ουµπιώτη & Κασσάνδρου  
35 Τρίγωνο Π. Φανερωµένης & Κλαυδιανού  
36 Ζαλόγγου-Μακεδονοµάχων –Αµαλιάδος-Μυριβήλη  
37 Νησ. Αγίων Πάντων (Λαγκαδά  ως Κολωνιάρη)  
38 Παρτέρια Λαγκαδά –Γαλανάκη(δωδεκαώροφες)  
39 Λαγκαδά 59 (Παλιά ΚΤΕΛ  ∆ωδεκαώροφες) 
40 Τερτσέτη –Λαγκαδά  
41 Παρτέρι Λαγκαδά  Ειρήνης (τρίγωνο) 
42 Λαγκαδά-Ιβάνωφ (πίσω από δωδεκαώροφες)  
43 Παρτέρια Πίσω από εκκλησία Αγ. Πάντων  
44 Αγ.Πάντων –Μπαλόγλου  
45 Σαπφούς –Αναγεννήσεως 
46 Νησίδα Γιαννιτσών-Οικονόµου -Αλιάκµονος 
47 Νησίδα Π.Σ.Σ. 
48 Νησίδα 26ης Οκτωβρίου  
49 Νησίδα Καζαντάκη& 26ης Οκτωβρίου (πρώην ΤΥ∆ΚΥ) 
50 Αθλητικό Κέντρο Σφαγείων  
51 Αναγεννησεως (∆ιατηρητέο)  
52 Νησίδα Αχελώου & Ν. Ουρανού  
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53 Πάρκο Γιαννιτσών & Αναγεννήσεως  
54 Πάρκο Ρούλια –Κωλέτη (One Salonica)  
55 Προνοίας  
56 ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Γαλανάκη 
57 ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Ξηροκρήνης  
58 37ο & 41ο Νηπιαγωγείο (Κολωνιάρη & ∆ραγουµάνου)  
59 Εργοτάξιο Αξιού (Καπάτου 4)  

 Συνολική έκταση καθαρού πρασίνου   77,2 στρ.  
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3Η  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

α/α Χώρος Πρασίνου 

1 Βίλα Μοσκώφ (Άθωνος & Βύζαντος)  
2 Ταχιάρχες (Ακροπόλεως –Μωρέως-Θεοτοκοπούλου)  
3 Λεωφόρος ΟΧΙ (έναντι Κέδρηνου Λόφου)  
4 Πλατεία Τσιτσάνη (Πολιορκητού & Σθένωνος)  
5 Κρίσπου & Μουσών  
6 Νικοµάχου  17 
7 Ηρακλείδου 15  & Άρεως  
8 Ευαγγελίστρια 1(Αγ. ∆ηµητρίου & Ολυµπιάδος)  
9 Πολυδώρου & Ακροπόλεως  

10 Έκτορος –Περιάνδρου-Αρσινόης –Επταπυργίου  
11 Πορτάρα (Ακροπόλεως & Επταπυργίου) 
12 Πολυδώρου –Αγγράφων –Ακροπόλεως  
13 Αγγράφων 9-21 
14 Αγγράφων 23 ως τέρµα  
15 Ιππάτρου-Τζαχείλα –Τυρνάβου  
16 Χαρ. Μούσκου –Τυρνάβου –Καρβουνίδη  
17 Πολυδώρου τέρµα  
18 Επταπυργίου 72-122 
19 Πύργος Τριγωνίου Επταπυργίου 124-τέρµα  
20 Βενιζέλου Αρχή (Βενιζέλου 16 & Ιππάτρου ως Βενιζέλου 21)  
21 Βενιζέλου Φυλακές Επταπυργίου (Βενιζέλου 25 ως Βενιζέλου µε Κρήτης  
22 Βενιζέλου ∆ιασταύρωση Περιφερειακού (από Βενιζέλου µε Κρήτης ως Βενιζέλου µε Ανθέων )  
23 Ακρίτα & Στρυµώνος  
24 Βλατάδων –Φωτίου-Κυρηναίου  
25 Θεοφίλου  
26 Ηροδότου & Αθηνάς  
27 Ευαγγελίστρια 2 (Κάστρο Ολυµπιάδος 139)  
28 Πλ. Λαοδηγήτριας & Ιουλιανού  
29 Ροµφαίας –Κρίσπου –Χρυσοστόµου –Αγ. Σοφίας  
30 Ναυπάκτου-Θεοφίλου-Ολυµπιάδος  
31 Αλατζά Ιµαρέτ-Κασσάνδρου –Πλ. ∆ηµητρίων –Γαλιλαίου  
32 ΚΑΠΗ Ακροπόλεως 14 
33  Μάνιου  
34 Ξενοκράτους –Ακροπόλεως  
35 Αλκινόου-Κίρκης  
36 Πλ. Καλλιθέας  (Απ. Παύλου-Ηροδότου)  
37 Κήποι Πασά (Εξωτερικά)  
38 Κήποι Πασά (Εσωτερικό)  
39 ΙΚΑ Ακροπόλεως (Έναντι 23-25)  
40 ΙΚΑ Ακροπόλεως (Θεοτοκοπούλου 29)  
41 Τυρταίου-Κάστορος-Παρτέρι Ηρακλείου  
42 Τέρµα Οδού Ελευσίνος  
43 Παρτέρια οδού Πυλέως 
44 Πλ. Τερψιθέας  
45 Πλ. Νοσοκοµείου 
46 Βιβλιοθήκη ∆.Θ. –Κρίσπου 7 
47 Πάροδος Μουσών (4 παρτέρια και Μουσών  
48 Αντιδηµαρχία Πολιτισµού –Θεοφίλου 25 
49 Θεοφίλου & Αντιόχου  
50 Πλατεία Αγ. Αναργύρων  
51 Αρσινόης  12 
52 Ησαία & Απ. Παύλου 
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53 Ολυµπιάδος και ∆ηµ . Πολιορκητού  
54 Ρακτιβάν  & Πυθέως  
55 Ολυµπιάδος & Φ. ∆ραγούµη  
56 Ρακτιβάν & Σ. Βέµπο  
57 Σελεύκου & Κασσάνδρου  
58 Πρ. Ηλίας  
59 Ευδόξου & Νηρέως  
60 Τερπάνδου 
61 Μπουµπουλίνας & Επιµενίδου  
62 Ακροπόλεως (2 παρτέρια) (µε Σταγείρων & Ακροπόλεως 49 µε Χαιδευτού)  
63 Παπανικολή 7 
64 Γοργούς 11 (τέρµα Απ. Παύλου)  
65 Αργοναυτών  
66 Κλαυθµώνος  
67 Μαύρη Πέτρα (Ποτίδαιας –Ακροπόλεως στο ύψος Λ. ΟΧΙ)  
68 Παιδική Χαρά Βενιζέλου 
69 Αράχθου-Καρβουνίδου - Κωνσταντοπούλου 
70 Πύδνας 3 (πλατεία)  
71 Ευρυµέδοντος 17 µε Ηρακλείδου  1Α 
72 Παιδική Βιβλιοθήκη –Κασσάνδρου 17 
73 Γ’ ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα  (Ακροπόλεως)  
74 ∆ραγατσανίου  
75 Αιόλου 
76 Κάστορος & Τυρταίου  
77 Ευδόξου & Ηρακλείδου  
78 Ζήση Καραδήµου  
79 Παρτέρι έξω από Σχολείο Ολυµπιάδος  
80 Ολυµπιάδος & Κασσάνδρου  
81 Απέναντι από Άρεως  
82 Ελαιώνας  

Συνολική  έκταση καθαρού πρασίνου  46  στρ. 
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4 Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

α/α Χώρος Πρασίνου 

1 Χολοµώντα-Οξαλίδος  

2 Στάβλοι (παιδική χαρά Άνδρου) 

3 Παπάφη-Κ. Καραµανλή-Κλεάνθους 

4 Ιωαννινων- Κ. Καραµανλή 

5 Νησιδα Κατσιµίδη (πλάι Ευκλείδη 

6 Κατσιµίδη-Μαραθώνος 

7 Νησίδα Ιπποκράτειο   Από Παπαναστασίου ως Κλεάνθους 

8 Νησίδα Καραµανλή  

9 Γκάλη -Παπαναστασίου-Τοµαρά-Χαρίση-Τζουµαγιάς 

10 Πασσαλίδη-Κλεάνθους-Παπάφη 

11 Αγ. Φανούριος  

12 Ιωακείµ Λούλια (πεζοδροµος) Παπαναστασίου -Κλεάνθους 

13 Ψαρρών  

14 Παπάφη-Παπαγεωργίου- Παπάφη 182-Καπ. Φιλ. Παπαγεωργίου 

15 ΟΤΕ ΠΑΠΑΦΗ-4ο ΤΟΥΜΠΑΣ 

16 Πόντου-Ιλισσού (νησίδα) 

17 Πόντου-Ματάλων(γηπεδο ΠΑΟΚ) 

18 Μ. Ασίας-Ματάλων (γηπεδο ΠΑΟΚ) 

19 Παλαιών Φωκών (µε Μ. Ασίας)  

20 Νησίδα Κλεάνθους-Μ. Ασίας-∆ιογένους  

21 ∆ιογένους-Κλεάνθους 

22 Εκαταίου (µε Λαµπράκη)  

23 Ευαγόρα 
24 Ευαγόρα (µε Παπαηλιάκη) 

25 Ευαγόρα (µε Λαµπρακη) 

26 Αγ. Βαρβαρα  

27 Καλλιπόλεως-Καισαρείας 

28 Αρίωνος-Παπούλια  

29 Εµπεδοκλέους-Πατµου 

30 Πλατεία Ίριδος και τµήµα Ισιδώρου 

31 Αλάνα Τούµπας (1) 

32 Αλάνα Τούµπας (2) 

33 Αγίου ∆ηµητρίου  

35 Νησίδα Μαραθώνος 

36 Αµµουλιανής (πάνω και κάτω από Λαµπράκη) 

37 Νησίδα Αµµουλιανής  
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38 Υδραγωγείο (δεν υπάρχει τίποτα) 
39 Εµπεδοκλέους-Τυρολόης 

40 Αρίωνος-∆ιαγόρα 

41 Πρωτογένους 1 (µε Υπατίας) 

42 Πρωτογένους 2 (µε Μεγακλέους) ->υπό κατασκευή 

43 Μαρώνειας-Πολύγνωτου 
44 ΚαλούαΛαµπράκη-Επιδαύρου 

45 Γρ. Λαµπράκη-µ. Βίστα 

46 Νησίδα Λαµπράκη 

47 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΝΗΣΙ∆Α ΛΑΜΠΡΑΚΗ (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ) 

48 Προδίκου-Αργαίου 

49 Πραξαγόρα-Ιπποδροµίου 

50 Πραξαγόρα-Λυκάονος-Επιγόνου (ΜΑΤ) 
51 Λυκάονος -Πολύγνωτου (ΜΑΤ) 

52 Νησίδα Πολύγνωτου (ΜΑΤ) 

53 Απέναντι από νησίδα Πολύγνωτου (2 πάρκα) (ΜΑΤ) 
54 Πολύγνωτου-Ιερισσού-∆ηµητσάνας (ΜΑΤ)  

55 Πολύγνωτου-∆ηµητσάνας (ΜΑΤ) 

56 Λυκάονος -Μ. Ασίας (ΜΑΤ) 

57 Κεραµικού-Μητρ. Ευσταθίου-Αργαίου 

58 Κεραµικού-Αλκέτα 

59 Επιδαύρου-Αργαίου 

60 Επιδαύρου-Ευρυσθέως 

61 Επιδαύρου-Βιζύης 
62 Επιδαύρου-Τσέλιου 

63 Τσέλιου-Πισίδου-Τριανταφυλλοπούλου 

64 Τσιαπάνου-Στρατήγη-Μανδηλαρά  

65 Λαµπράκη-Σπανού 

66 Σπανού 2 (µπασκετες) 

67 Πλατεία Γοβατζιδακη-Τσιαπάνου-Γρ. Στέφανου 

68 ∆ΕΗ- Παπαναστασίου-Μητσάκη-Πλατεία Εβραιων Μαρτύρων 

69 Παιδική χαρά Χειµάρας-Καναάρη-Μ. Μπότσαρη 

70 Νησίδες Παπάφη-Κανάρη (µε Χουρµούζη) 

71 Παπανασταίιου-Κανάρη (νησιδες Μπότσαρη) 

72 Ιωνίας-Παπάφη 

73 Καππαδοκίας-Σαντας 

74 Άγιος Θεράποντας 

75 Ανατολικής Θράκης-Ιλισσού (δίπλα στον Αγ. Θεράποντα) 
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76 Αρτάκης-∆έρκων 

77 Αρτάκης (νησίδες)-Απόλλωνος-Τενέδου  

78 Απόλλωνος-Λάρνακος 

79 Απόλωνος-Φαιάκων 

80 Παπάφη-Κανάρη (Μεντ) 

81 Χουρµούζη-Αγριάνων  

82 Τέρµα Ανατ. Θράκης (γύφτικα) 

83 Καλού 1 (νησίδες) Απόλλωνος-Αν. Θράκης-Κανάρη) 

84 Καλού 2 και νησίδα ∆ιστόµου  

85 ∆ιστόµου-Γυµν. Μικρού (Σπευσίπου) 

86 Καλού 3 Παπάφη-Γενναδίου-Οδυσιτών-Κορίνθου 

87 Αγ. Βασιλείου-Παπάφη (παρκινγκ) 

88 ∆ιστόµου-Αιτωλικού 

89 ∆ιστόµου-Πριγκηπονήσων-Παύλου Ζάννα  

90 Αµφιπόλεως 1 Με ∆ηµητσάνας 

91 Αµφιπόλεως 2 (µπασκετες) 

92 Ναυπλίου 
93 ∆ηµήτρια-Ναυπλίου-Σερρών-Ατλαντίδος 

94 Βοσπόρου129 και Φιλήντα Μένου 

95 Βοσπορου 129 (νησιδα) 

96 Ανάχωµα Τσέλιου 1 (µεγάλο) 

97 Ανάχωµα Τσέλιου 2 (µικρό-καινούργιο) 

98 Παιδική χαρά Τσέλιου 

 Συνολική  έκταση καθαρού πρασίνου  52,2  στρ. 
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5 Η  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

α/α Πάρκο 
1 Νησίδες Αγ. Κυριακής  
2 Αγ. Κυριακής Παρτέρι µπροστά στην εκκλησία  
3 Ηγελόχου  
4 Νησίδα Αναξιµάνδρου  
5 Αίγλη  
6 Γαλάτειας  
7 Μπασκέτες  
8 3 τριγωνικές νησίδες ΟΑΣΘ Νέα Ελβετία (2  Υψηλάντου Παπαναστασίου και 1 σε Παπαναστασίου)   
9 Μεγάλη νησίδα έξω από τη Ν. Ελβετία  

10 Νέα Ελβετία ΟΑΣΘ 
11 Άλσος Νέας Ελβετίας  
12 Βούλγαρη –Παπαναστασίου  
13 Βούλγαρη –Παπαναστασίου 
14 Νησίδα Βούλγαρη (Από Καραµανλή ως Παπαναστασίου)  
15 Παραλή  
16 Τρίγωνο παρτέρι  έναντι γηπέδου  (Αλκµήνης)  
17 Παρτέρι µετά το γήπεδο-∆. Παπαδοπούλου 
18 Βούλγαρη (Βούλγαρη-Παραλή-Καραµανλή)  
19 Βούλγαρη (ΟΑΣΘ) (Καραµανλή-Βούλγαρη-Στρωµνίτσης  
20 Νησίδα  τριών  Ιεραρχών (Βούλγαρη –Στρωµνίτσης –Θ. Σακελλαρίδη)  
21 Νησίδα Βούλγαρη (Καραµανλή- Βούλγαρη-Παπαδάκη)  
22 Εµµανουήλ Παππά (Εµµ.Παππά –Πρέβεζας-Στρωµνίτσης)   
23 Νησίδα  Βούλγαρη (Παπαδάκη  ως Κηφισίας)  
24 Πάρκο Αγ. Ελευθερίου –Μοσχονησίων –Πλ. Αγ. Ελευθερίου 
25 Παιδική Χαρά Αγ. Ελευθερίου-Τρίγωνο κάτω από την Παιδική Χαρά  
26 Νησίδα Μοσχονησίων  
27 Νησίδα Χατζηδάκη (Πλούτωνος καθ. Χατζηδάκη)  
28 Μερκουρίου –Μπακάλµπαση  
29 Πεζόδροµος Μπακάλµπαση  -∆ελφών  
30 ∆ελφών-Αχ. Σαµοθράκη  
31 Ν. Τύπα-∆ελφών  
32 Ν. Τύπα-Όλγας  
33 Τρία παρτέρια δίπλα από τη Βίλλα Μπιάνκα 
34 Βίλα Μπιάνκα (Β. Όλγας-Σοφούλη)  
35 Καπετάν Βαγγέλη-Καπετάν Μητρούση  
36 Παρτ. Σοφούλη από Όλγας ως Παπανδρέου  
37 Νηπιαγωγείο Σοφούλη (Έξω )  
38 Νηπιαγωγείο Σοφούλη - Ν. Τύπα 
39 Παρτ. Σοφούλη από Παπανδρέου ως Ρωσσίδη  
40 Παρτέρια Σοφούλη από Ρωσίδη ως Αργοναυτών)  
41 Νησίδες Σοφούλη  
42 Νησίδα Πλούτωνος  
43 Παρτέρια Παπανδρέου από Σοφούλη ως  Πλούτωνος  
44 Χαιρωνείας –∆ηµητρακοπούλου 
45 Πεζόδροµος Νάλτσα –Βιτσέντσου Κορνάρου  
46 Νησίδα Παπαδάκη –Στρωµνίτσης-Αδµήτου   
47 Πολέµη-Ακταίου-Αδµήτου  
48 Πολέµη –Υψηλάντου  
49 Παρτέρι Υψηλάντου Στρωµνίτσης  
50 Βρεφονηπιακός Σταθµός Υψηλάντου  
51 Αερογέφυρα Υψηλάντου  
52 Παιδ. Σταθµός Ζουµετίκου  
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53 Ψελλού-Κηφισίας  
54 Κηπουπόλεως –Αν/γού Ταγάρη-Αλ. Πατρίδων   
55 Θεοδοσοπούλου –Στουγιαννάκη Αλ. Πατρίδων  
56 Νησίδα Τσούντα –Τσούντα Ψελλού 
57 Νησίδα Καραµανλή από Γρηγ. Ε ως Βούλγαρη  
58 Νησίδα Καραµανλή από Γρηγ. Ε ως  Μαρτίου 
59 Νησίδα Καραµανλή από Συνδίκα  ως  Μαρτίου 
60 Νησίδα Καραµανλή από Μπότσαρη ως  Συνδίκα  
61 Νησίδα Καραµανλή από Μπότσαρη ως  28ης Οκτωβρίου  
62 Νησίδα Καραµανλή από 28ης Οκτωβρίου ως Κλεάνθους  
63 Νησίδα Καραµανλή (Κλεάνθους –Παπαναστασίου  
64 Τριγωνα  Καραµανλή –Κων/πόλεως –Αλ. Σταύρου  
65 Παρτέρι Καραµανλή-Συνδίκα –Καρακάση  
66 Μπότσαρη (Καραµανλή –Αρτέµιδος-Κων/πόλεως)  
67 Παρτέρι Αρτέµιδος –Καραµανλή  
68 Νησίδα Μητροπούλου Καραµανλή  
69 Παρτέρι ∆ουσµάνη-Τοµπάζη-Μορφέως  
70 Πεζόδροµος ∆ουσµάνη  
71 Τοµπάζη –Μητροπούλου-Γαµβέττα-Μαντινείας  
72 Παρτέρι Σόλωνος- Ορέστου- Γαµβέτα  
73 Μαντινείας –Σόλωνος –Ορέστου  
74 Μακεδονίας –Ορέστου (Βρύση)  
75 Παρτέρια Ορέστου –Γαµβέτα –Μακεδονίας  
76 Μακεδονίας –∆ελφών –Ορέστου  
77 Παιδική Χαρά Ορέστου –∆ελφών  
78 Παρτέρια Φλέµιγκ  
79 Βαρώνου Χιρς-Γαµβέτα  
80 Ερ. Ροστάν –Χρυσοχόου  
81 Χρυσοχόου-Παπαφλέσσα 
82 Παρασκευοπούλου-∆ελφών  
83 Παρτέρι Κων/πόλεως –Κατσιµίδη  
84 Παρτέρια Κατσιµίδη και Τρίγωνο Ευκλείδη  
85 Μακεδονικός Τάφος (Παπαναστασίου-Επικούρου-Οµήρου)  
86 Νησίδα Σχολείου (Ασκληπιού) Βαλαγιάννη -Ιλιάδος  
87 Παλιά  πύλη Ιπποκρατείου  
88 Παπαναστασίου-Ασκληπιού-Κρίτωνος  
89 Αλυσίδα (Κορίνθου-∆ανιόλου-Αλκµήνης) 
90 Αίνου –Φαίδρας –Ανδριανουπόλεως –Μαρασλή-Τύφωνος 
91 Ταξί (Παπαναστασίου-Τούσα-Γαζή-Στεφάνου)  
92 Πλαστήρα –Μυσιρλή-Μυστακίδη  
93 Γιάννη Αγγέλου –Αλκαµένους-Νικάνορος 
94 Βρεφονηπιακός Σταθµός Χαριλάου-(Νούκα-Ζάχου)  
95 ΣΜΑ ΝΕΟ  
96 Παιδικός Σταθµός Πανοράµατος  
97 ΠΑΤΕ (Μ. Αλεξάνδρου-Φιλοποίµενος-Α. Μιχαηλίδη-Αγ. Τριάδος)  
98 ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ (Μ. Αλεξάνδρου-Παρασκευοπούλου-Α. Μιχαηλίδη-Αγ. Τριάδος) 
99 Άγαλµα Γεωργίου (Αγ. Τριάδος-Β. Όλγας-Μιχαηλίδη) 

100 Μετά την Αερογέφυρα (Μ. Αλεξάνδρου-Παρασκευοπούλου-Α. Μιχαηλίδη) 
101 Ιταλικό Προξενείο (Β. Όλγας-Μιχαηλίδη)  
102 Αγία Σολοµωνή (Β. Όλγας –Παρασκευοπούλου)  
103 Αεροπόροι  (Κακαβού –Σουλιώτη-Μ. Αλεξάνδρου –Καλλιδοπούλου  
104 Εκκλησία Κυρίλλου & Μεθοδίου  
105 Παρτέρι 28ης Οκτωβρίου –Μ. Αλεξάνδρου  
106 Νησίδα δίπλα από το Λαογραφικό Νίκογλου-Μ. Αλεξάνδρου  



∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                                
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ  
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107 Λαογραφικό-Β. Όλγας-Νίκογλου  
108 EUROBANK (K. Αιτωλού-Νίκογλου-Β.Όλγας)  
109 Καµµένη Γωνιά (Κ.Αιτωλού –Β. Όλγας-Ν.Μάρκου)  
110 Πεζόδροµος Ανδρεοπούλου  
111 Προαύλιος Χώρος Γυµναστηρίου Ανδρούτσου  6 

112 Σαλαµίνα (Μ.Αλεξάνδρου-Κ. Βόγα-Μπότσαρη)  
113 Γήπεδα (Συνδίκα- Μπότσαρη –Κ. Βόγα-Μ.Αλεξάνδρου)  
114 Ανθέων  
115 Παρτέρι Ρέγκου –Καρυωτάκη  
116  Μιραµάρε (Παπανδρέου-Μ.Αλεξάνδρου) 
117 Ποσειδώνειο Άγιος Φώτιος-Ποσειδώνειο (Μ.Αλεξάνδρου-Μαρτίου –Θάλητος 
118 Παρτ. Μπροστά στο σχολείο Μ. Κάλλας 
119 Πεζόδροµος Θάλητος  
120 Παρτ. Μ. Κάλλας (χαµαίρωπες) 
121 Νησίδες Μ. Μουσικής- Προέκταση Μαρτίου έναντι πάρκινκ 
122 Αντλιοστάσιο 2ο –Λογοθέτη –Μ. Κάλλας 
123 Αλλατίνη ( Σοφούλη-Κυδωνίων) 
124 Τσαµπάζης (Μ.Κάλλας-Λογοθέτη)  
125 EXPRESS SERVICE (πάροδος Σοφούλη –Ρωσσίδη)  
126 Παρτέρια Έναντι EXPRESS SERVICE 
127 Βαφοπούλειο (Νικολαιδη-Σποράδων)  
128 Βαφοπούλειο Είσοδος (Βαφοπούλου-Σποράδων)  
129 Παρτέρια πεζόδροµος Βαφοπούλειο 
130 Νησίδες Νικολαιδη-Σπετσών και Λασκαράτου 
131 Νησίδα Λασκαράτου & Σπετσών 
132 Β. Όλγας –Ορµυλίας  (SKODA-Μαρινοπουλος) 
133 5η ∆ηµοτική Κοινότητα  
134 ΙΚΑ (Β. Ολγας-Μαρτίου)  
135 FIAT – EUROBANK (Β. Όλγας –Μαρτίου)  
136 Χριστοβασίλη (Χριστοβασίλη-Παπαντωνίου)  
137 Κ. Βόγα-Γραβιάς  
138 Κρήτης –Μ. Πατρικίου  
139 ∆ελφών –Μαρτίου-Καρακάση –Τρίγωνο  
140 Γήπεδο Γαλαξίας (∆ελφών)  
141 Σόλωνος –∆ελφών  
142 Πεζόδροµος Νάστου  (Νάστου-Σόλωνος-∆ελφών)  
143 Σόλωνος –Μακεδονίας  
144 Νησίδα Π.Συνδίκα-∆ροσίνη  
145 Γουζέλη-∆ροσίνη  
146 Πλ. Καούδη (Καρακάση-Μακεδονίας-∆ροσίνη)  
147 Βρεφονηπιακός Σταθµός Φωκά (Καρακάση-Ζαµπελίου)  
148 ΕΤΕ (Καραµανλή-Μαρτίου)  
149 Μικρό Κρήτης (Κατσάλη-Κρήτης-Θερµοπυλών)  
150 Παρτ. Κρήτης –Νάστου 
151 Πεζ. Σιθωνίας  (Πατρών –Χατζηκώστα )  
152 Παιδικός Σταθµός Πατρών 19 
153 Νησίδες Ανάληψης Εκκλησία (π. Συνδίκα-Β. Όλγας)   
154 Παρτ. Συνδίκα (Συνδίκα-Β. Όλγας)  
155 Πεζόδροµος Αναλήψεως (Β. Όλγας –Γεωργάκη-Κ. Βόγα)  
156 Τσάµης (Μπότσαρη –Όλγας)  
157 Β Φυτώριο (Μπότσαρη & Ηλέκτρας)  
158 Πεζοδρόµιο Μ. Αλεξάνδρου  
159 ΚΗΠΟΣ 2 ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΗΛΙΟΥ  
160 ΚΗΠΟΣ 3 ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ  
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161 ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΙΣΚΙΟΥ 
162 ΚΗΠΟΣ 5 ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ 
163 ΚΗΠΟΣ 6 ΤΟΥ ΦΩΚΑ 
164 ΚΗΠΟΣ 7 ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
165 ΚΗΠΟΣ 8 ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ 
166 ΚΗΠΟΣ  ΗΧΟΥ 
167 ΚΗΠΟΣ  ΡΟ∆ΩΝ  

168 ΚΗΠΟΣ  ΜΝΗΜΗΣ  
169 ΚΗΠΟΣ  ΝΕΡΟΥ  
170 ΚΗΠΟΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
171 ΑΛΕΑ  
172 Κυβέλεια  
173 ∆/νση Υγιεινής και Ασφάλειας  
174 Μηχανουργείο  

Συνολική  έκταση καθαρού πρασίνου  191,7   στρ. 
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ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑ  

α/α Πάρκο 

1 Αµµουλιανής – Φ. Εταιρείας (5Χ5)  
2 Αναδασωτέα Αγ. Αναργύρων (Γενναδίου)   
3 Μαρ. Μάνιου Μαθησιακού Παιχνιδιού (Γληνού –Κουντουριώτη-Ελευθερίας)  
4 Μαρ. Μάνιου (Γληνού –Κουντουριώτη-Ελευθερίας) 
5 Παρτέρια Ελευθερίας Κεντρικού άξονα  (Ελευθερίας-Πολυτεχνείου-Αγ. Σπυρίδωνα, Μεσολογγίου, 

Γρηγορίου Ε’)   
6 Πάρκο Ηρώων (Ελευθερίας–Αγ. Σπυρίδωνος-Ηρώων)   
7 Τρίγωνο Αγ,.Σπυρίδωνα –Μακρυγιάννη  
8 Πάρκο Αγ. Σπυρίδωνα –Παρτέρια Τζουµαγιάς (Τρικούπη-Τζουµαγιάς)  
9 Κηπάριο Αγ. Σπυρίδωνα 1 

10 Παρτέρι  Αγ. Σπυρίδωνα µε οδό Κολοκοτρώνη 
11 Πάρκο –Παιδική χαρά Μιαούλη  
12 Χώροι πρασίνου Εθν. Αντίστασης –Σαράφη-Μπελογιάννη -Καραβαγγέλη 
13 Παρτ. Εθνικής Αντίστασης –Ειρήνης –Αγ. Σπυρίδωνα  
14 Κηπάρια εντός Βρεφονηπιακού Σταθµού (Γρηγορίου Ε’ ∆όξης –Μεσολογγίου-Μιαούλη) 
15 Πάρκο Παιδική Χαρά Γενναδίου –Τρικούπη-Σερρών  
16 Χώροι πρασίνου  Τρικούπη-Μεσολογγίου –Γυµναστηρίου  
17 Πάρκο-Παιδική Χαρά Γυµναστηρίου –Ορτανσίας –Τρικούπη-Ρέµα Κων/νίδη  
18 Χώρος  πρασίνου 25ης Μαρτίου –Μεσολογγίου – Γυµναστηρίου (πεζόδροµος)  
19 Χώρος Πρασίνου  ∆αγκλή & Φιλικής Εταιρείας (πεζόδροµος από Φ. Εταιρείας & Γληνού)  
20 Χώρος Πρασίνου Πεζόδροµος µεταξύ ∆αγκλή & Αµοργού  
21 Πάρκο Κατσιµίδη-Μίγγα-Αγ. ∆ηµητρίου  
22 ΚΕΠ (Μουστακλή –Κ. Ελευθεριάδου)  
23 Παρτέρια Μίγγα & Ελευθεριάδη –Καυτατζόγλου  
24 Χώροι Πρασίνου  ∆αγκλή-Κ. Άγρα –Κατράκη  
25 Πάρκο πλησίον ΟΒΡΕΠΟΜ (Μιαούλη µε Γρηγορίου Ε’)  
26 Παρτέρι ∆αγκλή –Πολυτεχνείου  
27 Παρτέρια Πάροδος Καραισκάκη  
28 Παρτέρι Μπελογιάννη & Ειρήνης  
29 Παρτέρι Ψαρρών (Πεζόδροµος Μεσολογγίου-Γυµναστηρίου-Ψαρρών)  
30 Παρτέρι Γρηγορίου Ε & Τρικούπη  
31 Παρτέρι Ζαίµη & Γενναδίου  
32 Παρτέρι  Χρ. Σµύρνης (πεζόδροµος Μιαούλη-∆όξης ) 
33 Παρτέρι Νέστορος (πεζόδροµος Μιαούλη –Κανάρη)  
34 Παρτ. Αγ. Σπυρίδωνα µεταξύ Μιαούλη & Κανάρη  
35 Νησίδα Αχιλλέα Τριανδρίας (Μιαούλη  & Μεσολογγίου)  
36 Αµοργού & Σερίφου 
37 Αγ. Φιλοθέης & Ολύνθου  
38 Τρίγωνο Μιαούλη 
39 Παρτέρια πλησίον Πάρκου Ηρώων 
40 Μίγγα & Καυτατζόγλου  

Συνολική  έκταση καθαρού πρασίνου  14,9   στρ. 
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ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ  

Συνολική  έκταση καθαρού πρασίνου  46   στρ. 

 
 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ  
Συνολική  έκταση καθαρού πρασίνου  112,1  στρ. 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
(Συντηρούµενου)  

Περιοχή  Καθαρό 
Πράσινο 

(στρ.) 

∆ένδρα  Θάµνοι  Μπορντούρες  
(µ) 

Παρτ. Τριαντα-
φυλλιές  

(τ.µ.) 

Εποχικά 
(τ.µ.)  

Εδαφοκαλυπτικά 
(τ.µ.)   

Χλοοτάπητας  
(στρ.) 

1η ∆ηµοτική  
Κοινότητα  

33,6 726 3.883 165 33 5 710 31,9 

2η ∆ηµοτική  
Κοινότητα 

77,2 2.099 6.059 1.759 80 22 894 72 

3η ∆ηµοτική  
Κοινότητα 

46 594 1.189 1.573 91 83 24 41,5 

4η ∆ηµοτική  
Κοινότητα 

52,2 1.776 2.193 2.006 60 20 1.888 45,5 

5η ∆ηµοτική  
Κοινότητα 

191,7 5.990 4.034 5.377 830 321 6.909 159,3 

∆ηµοτική 
Ενότητα 

Τριανδρίας  

14,9 495 1.321 849 6 260 1.015 4,45 

Ζωολογικός 
Κήπος  

46 1.504 3.070  60   35 

Κοιµητήρια 
Αν. Κυρίου  

112,1 1.540 1.656 4.167 100 79 22 100 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
Τα υλικά θα πρέπει να προέρχονται από εργοστάσια αναγνωρισµένα για την καλή ποιότητα, να είναι 

αρίστης ποιότητας και πρώτης διαλογής, άσχετα αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο Τιµολόγιο, να 
προσκοµίζονται συσκευασµένα, όπως συνήθως κυκλοφορούν στην αγορά και να συνοδεύονται απαραίτητα 
από έγκυρα πιστοποιητικά ποιότητας και από αναλυτικές οδηγίες χρήσης ή εφαρµογής και δοκιµών. 

Όσον αφορά στον τρόπο χρήσης των εν λόγω υλικών πρέπει να τηρούνται κατά γράµµα οι οδηγίες 
του εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν δοθούν άλλες εντολές από τον επιβλέποντα Γεωτεχνικό (∆ασολόγο ή 
Γεωπόνο, Τεχνολόγο Γεωπονίας, ∆ασοπονία ,Αρχιτεκτονικής Τοπίου). 

 
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Καµία παραγγελία δεν θα δίδεται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί το αντίστοιχο δείγµα από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Οι παραγγελίες υλικών και κατά συνέπεια η προσκόµιση δειγµάτων, θα γίνονται έγκαιρα. Πάντως ο 
Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούµενων ποσοτήτων. Τα υλικά που 
περιλαµβάνονται στην προσφορά και την µελέτη εφαρµογής είναι δεσµευτικά για τον Ανάδοχο. 

Υλικά που είναι ελαττωµατικά, αλλοιωµένα, φθαρµένα, διαβρωµένα ή παραποιηµένα θα 
αποµακρύνονται µε πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς την υπόδειξη ή την επέµβαση 
της Επίβλεψης.  

 
3. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της διακίνησης και αποθήκευσης των υλικών. Τόσο η 
διακίνηση όσο και η αποθήκευση, θα γίνονται µε την ανάλογη προσοχή και σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
προµηθευτικών ή κατασκευαστικών οίκων.  

Οι ποσότητες των προσκοµιζόµενων και αποθηκευόµενων υλικών θα είναι τόσες ώστε να µην 
διακόπτεται ο ρυθµός των εργασιών από τις συνήθεις διακυµάνσεις της αγοράς και των µεταφορών και θα 
ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριµένο έργο. 

Η αποθήκευση και η φύλαξη των υλικών θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους µε φροντίδα και δαπάνη 
του εργολάβου. Η τοποθέτηση των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους θα γίνεται µε τρόπο ώστε να 
αναλώνονται ανάλογα µε τη σειρά παραγωγής τους ή προσκόµισης  και να είναι εύκολος ο έλεγχός τους από 
την Επίβλεψη, όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο, χωρίς να απαιτούνται µετακινήσεις ανατοποθετήσεις στους 
χώρους αποθήκευσης.          

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  αφορούν την εκτέλεση των οµάδων εργασιών και ειδικά για κάθε 
εργασία δίνονται  στο τιµολόγιο µελέτης.  
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Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε καθαριότητα των χώρων πρασίνου από ξένα αντικείµενα, 
σκουπίδια κ.τ.λ.  µετά από συνεννόηση, για τα πάρκα που θα του υποδειχθεί  από  τον επιβλέποντα.  

Η συλλογή, συγκέντρωση, συσκευασία και µεταφορά των ανωτέρω προϊόντων καθαρισµού θα γίνεται 
µε ευθύνη, προσωπικό, υλικά και µεταφορικά µέσα του αναδόχου την ίδια µέρα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης  της εργασίας θα πρέπει να λαµβάνεται, µε υποδείξεις της επίβλεψης, 
πρόνοια για τη µικρότερη δυνατή όχληση των επισκεπτών του χώρου, των λειτουργούντων αναψυκτηρίων, 
των εκκλησιών κλπ. Οι δε χώροι πρόσβασης, τόσο προς τις εκκλησίες, όσο και προς τα αναψυκτήρια, θα 
διατηρούνται διαρκώς καθαροί µε ευθύνη του αναδόχου. 
 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Εκτέλεση σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10- 06-07-00 
 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Καθαρισµός των χώρων 
από ξερά χόρτα, κατεστραµµένα φυτά, φύλλα, κλαδιά, άχρηστα προϊόντα εργασιών συντήρησης του 
πρασίνου κ.λ.π. ώστε οι χώροι να είναι πάντα καθαροί. Η συλλογή, συγκέντρωση, συσκευασία, 
φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των ανωτέρω προϊόντων καθαρισµού, θα γίνεται µε ευθύνη, προσωπικό και  
µεταφορικά  µέσα του εργολήπτη. 
 ΜΑΖΕΜΑ ΦΥΛΛΩΝ- ΠΕΥΚΟΒΕΛΟΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΤΣΑΛΟΣΚΟΥΠΑΣ. Σε πολλές περιπτώσεις 
απαιτείται η συγκέντρωση φύλλων, πευκοβελόνων ιδιαίτερα τους χειµερινούς µήνες και για τη συλλογή αυτών 
απαιτείται η χρήση  ειδικού εργαλείου (µηχανική σκούπα). 
 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ, ΟΓΚΩ∆ΩΝ Κ.Α. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις 
πιθανόν να χρειαστεί  αποµάκρυνση ογκωδών απορριµµάτων, µπάζων, νεκρών ζώων  που θα αποτεθούν 
στο χώρο του πάρκου. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει η παρέµβαση µετά από συνεννόηση και υπόδειξη της 
υπηρεσίας.    
 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ  (Νέα Παραλία)  από άλγη και αποµάκρυνση υπολειµµάτων ξερών φυτών, 
αραίωµα στα νούφαρα, ψαλίδισµα στα υδροχαρή, συντήρηση χλοοτάπητα, θάµνων στις νησίδες  εντός  και 
εκτός της λίµνης.  
 Περιλαµβάνεται η αυθηµερόν  αποµάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που 
προέκυψαν και η µεταφορά και  απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπεται από 
τη νοµοθεσία. 
  Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µέσων και των εργαλείων 
που απαιτούνται και αντιστοιχεί σε εργασίες ενός ατόµου που θα απασχοληθεί ένα οκτάωρο σε κάθε είδους 
εργασία που απαιτείται στο χώρο της λίµνης,  µε τον ειδικό εξοπλισµό  και την απαραίτητη ενδυµασία (ειδική  
αδιάβροχη φόρµα –σαλοπέτα, µπότες ψηλές κ.α.) προκειµένου οι λίµνες να βρίσκονται όλο το έτος σε άριστη 
κατάσταση.  
 Ο χρόνος και η συχνότητα των επεµβάσεων  κυρίως  (Μάρτιο ως Οκτώβριο) καθορίζονται σε 
συνεργασία της υπηρεσίας µε τον επιβλέποντα γεωτεχνικό του αναδόχου.  

 
2. ΑΡ∆ΕΥΣΗ 
 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ (σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-01-00). O σχηµατισµός των λεκανών άρδευσης 
περιλαµβάνει την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορµό του φυτού και τη δηµιουργία λεκάνης για την 
άρδευση αυτού. Η λεκάνη κατασκευάζεται σε διαστάσεις και µε τρόπο ώστε  να συγκρατεί νερό που 
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χρειάζεται το φυτό, ανεξάρτητα από το αν η λεκάνη άρδευσης θα σχηµατιστεί σε οριζόντια επιφάνεια ή 
πρανές. Κατά το σχηµατισµό της λεκάνης καταστρέφεται η υπάρχουσα αυτοφυής βλάστηση και µε συντριβή 
του χώµατος της επιφανειακής στρώσης (ψιλοχωµατισµός) εξαφανίζεται η κρούστα που υπάρχει. Σε κάθε 
βλαστική περίοδο απαιτούνται (2) δύο γενικοί σχηµατισµοί λεκανών σε όλα τα φυτά, στην έναρξη και λήξη 
αυτής, ενώ σε  όλη τη διάρκειά της θα γίνεται συνεχώς η εργασία αυτή σε όσες χρειάζεται ώστε να είναι 
πάντοτε καλά σχηµατισµένες  και καθαρές από ζιζάνια.  
  ΑΡ∆ΕΥΣΗ του χλοοτάπητα (Εκτέλεση σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02) µε επαρκή ποσότητα νερού µε το αυτόµατο 
σύστηµα άρδευσης, µε χειροκίνητο σύστηµα άρδευσης και µε βυτίο (χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση) σε 
περίπτωση βλάβης του δικτύου, ώστε ο χλοοτάπητας να διατηρείται σε άριστη κατάσταση µέχρι το τέλος του 
χρόνου συντήρησής του. 
 Αρχικά ο ανάδοχος θα πρέπει να ερευνήσει την επιφάνεια του χλοοτάπητα να επισκευάσει και να 
αντικαταστήσει φθαρµένα εξαρτήµατα των υφιστάµενων δικτύων µε ενηµέρωση και σε συνεννόηση πάντα µε 
την υπηρεσία.  
      Η άρδευση του χλοοτάπητα τους κρίσιµους µήνες (Μάιο, Ιούνιο,   Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο,) 
γίνεται σύµφωνα µε τη µελέτη τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδοµάδα, τους υπόλοιπους  µήνες (Οκτώβριο-
Απρίλιο)  αν χρειαστεί και όσο τακτικά χρειαστεί,  σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιβλέποντα ώστε ο 
χλοοτάπητας να διατηρείται σε άριστη κατάσταση µέχρι το τέλος του χρόνου συντήρησής του. 
Η συχνότητα άρδευσης καθώς και η ποσότητα νερού θα καθορίζονται από: 

� τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, 
� τις απαιτήσεις του φυτικού υλικού,  
� την εποχή του έτους (ιδιαίτερη προσοχή κατά τη θερινή περίοδο και σε περιόδους ξηρασίας),  
�  τα χαρακτηριστικά του εδάφους (δοµή - υφή, σύσταση, υγρασία)  

Το πρόγραµµα του ποτίσµατος θα προσαρµόζεται στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και θα 
εκτελείται τόσο συχνά όσο απαιτείται κατά την κρίση του γεωτεχνικού του αναδόχου (σε συνεννόηση µε τον 
επιβλέποντα της υπηρεσίας)  για να διατηρείται ο χλοοτάπητας σε άριστη κατάσταση από την εγκατάστασή 
του, µέχρι το τέλος του χρόνου συντήρησής του. 

Η υπηρεσία έχει την δυνατότητα κατά την κρίση της να αυξήσει τον αριθµό ή την διάρκεια του 
ποτίσµατος. 

H άρδευση θα πρέπει κατά τους θερινούς µήνες να γίνεται τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες.  
Ο προγραµµατισµός αρδεύσεων µε το σύστηµα αυτόµατης άρδευσης γίνεται από την υπηρεσία και 

διαφοροποιείται µέσω  συνεργασίας των επιβλεπόντων (αναδόχου και υπηρεσίας) όταν είναι απαραίτητο.  
  

 ΑΡ∆ΕΥΣΗ φυτών (σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-01). Οι  αρδεύσεις που θα  απαιτηθούν (φαίνονται στους πίνακες των 
προµετρήσεων) θα γίνουν µε πρόγραµµα αλλά και ανάλογα µε τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και το 
είδος των φυτών έτσι ώστε να διατηρούνται εύρωστα και υγιή. Η άρδευση των φυτών θα γίνεται µε το µόνιµο 
αρδευτικό δίκτυο, ή µε νερό που θα παρέχεται κατ’ αρχάς από το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο. Ο ανάδοχος έχει 
την ευθύνη για την καλή λειτουργία  του αρδευτικού δικτύου. Σε περίπτωση τυχόν µη λειτουργίας  του 
αρδευτικού δικτύου για οποιοδήποτε λόγο, ο ανάδοχος  έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει νερό για την 
άρδευση των φυτών και του χλοοτάπητα χωρίς καµία επί πλέον επιβάρυνση. 

 Κατά την  ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ  ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ  από παροχή του 
πάρκου, κάθε φυτό θα ποτίζεται χωριστά µε πλαστικό σωλήνα (λάστιχο) κατάλληλης διατοµής σε 
οποιαδήποτε κλίση από τον εργάτη ο οποίος και γεµίζει την λεκάνη άρδευσης των φυτών κατά σειρά σε 
ποσότητα 15 lt ανά θάµνο. Η χρονική περίοδος ποτίσµατος ξεκινάει από τον Απρίλιο και τελειώνει τον 
Σεπτέµβριο, πάντα ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και ο αριθµός των επαναλήψεων πάντα θα 
οριστικοποιείται σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα της υπηρεσίας και καθορίζεται από τις καιρικές 
συνθήκες.  
 ΆΡ∆ΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟ. Ο ανάδοχος κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας προβαίνει στην 
άρδευση µε τη χρήση δικού του βυτίου στους χώρους που θα του υποδειχθούν από την υπηρεσία.  
 ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ. Ειδικά αναφέρεται ότι τα ετήσια φυτά αρδεύονται 3 φορές την εβδοµάδα από 
Μάιο ως Οκτώβριο ώστε να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. 
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3. ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ 
 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΦΥΤΩΝ (σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00) µε τη βοήθεια εργατών, ή µηχανήµατος θα 
εκτελεστούν κατά την κρίση του αναδόχου και τις υποδείξεις της υπηρεσίας ώστε αυτοί να είναι καθαροί καθ' 
όλη την διάρκεια του έτους. 

Η εργασία αυτή αφορά στην αποµάκρυνση από τους χώρους  πρασίνου (παρτέρια εποχικών, οµάδες 
καλλωπιστικών θάµνων, δενδροδόχοι, χλοοτάπητας κ.α.) όλων των ζιζανίων πλατύφυλλων και αγρωστωδών   
που αναπτύσσονται στη διάρκεια του έτους. Η παραπάνω εργασία θα γίνει µε οποιοδήποτε µέσο (βοτάνισµα 
µε τα χέρια, ή χρήση τσάπας και κοπή διαφόρων ζιζανίων, ή κοπή τους µε µηχανικά µέσα). Μετά την εξαγωγή 
ή κοπή των παραπάνω ζιζανίων ο ανάδοχος θα τα συγκεντρώσει  και θα τα αποµακρύνει  µαζί µε 
οποιαδήποτε άχρηστα υλικά σε χώρους, στους οποίους επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές  η απόρριψή 
τους και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο. Προβλέπονται βοτανίσµατα σε όλους τους χώρους των 
φυτών ώστε οι επιφάνειες  στο έργο  και γύρω από αυτό να είναι πάντοτε καθαρές και να µην υπάρχει 
ανταγωνιστική βλάστηση.  
 Ότι αφορά την εκτέλεση εργασιών  στα Κοιµητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, βοτανίσµατα στους 
ταφώνες θα εκτελεστούν  καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της υπηρεσίας.  
 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ Α∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (Οικόπεδα, 
ρείθρα, πεζοδρόµια)   
 Το βοτάνισµα στους συγκεκριµένους χώρους γίνεται συνήθως µε µηχανικά µέσα (χορτοκοπτικό 
µηχάνηµα πεζού χειριστή και µε τη χρήση δίσκου ή πετονιάς ανάλογα µε την περίπτωση) µε τη λήψη όλων 
των µέτρων που απαιτούνται, για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας, την προστασία και την αποφυγή 
ατυχηµάτων  (τόσο για τους χρήστες των µηχανηµάτων αλλά και για τους περίοικους, διερχόµενους κ.α.). 
 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΕΚΡΙΖΩΣΗ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ -∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 
(ΑΕΙΛΑΝΘΟΙ)  ΣΕ ΠΑΡΚΑ, ΝΗΣΙ∆ΕΣ στα  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕ Α∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ µε 
οποιοδήποτε µέσο απαιτηθεί κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας.  . 
 ΟΙ Α∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΟΙ ΧΩΡΟΙ υποδεικνύονται στον ανάδοχο από τους επιβλέποντες της υπηρεσίας  
µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα  και απαιτείται η φωτογραφική αποτύπωση (ηλεκτρονικά αρχεία)  πριν και 
µετά την παρέµβαση,  η  οποία  σε αντίγραφο κατατίθεται στο Τµήµα Συντήρησης  Κήπων προκειµένου να 
συµπεριληφθεί στον ηλεκτρονικό φάκελο παρακολούθησης  του έργου.  
   
4. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΗΣ ΦΥΤΩΝ 
 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΗΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ (σύµφωνα µε τις 
εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02). Οι 
σχηµατισµοί της κόµης των φυτών που θα απαιτηθούν  να γίνουν, ανάλογα µε το είδος, τη βλάστηση, τον 
επιδιωκόµενο σκοπό (π.χ. φράκτης) και την θέση του φυτού θα είναι σύµφωνες µε τις υποδείξεις της 
επίβλεψης. Η υπηρεσία έχει την δυνατότητα να αυξήσει τον αριθµό των  διαµορφώσεων σε ορισµένα από τα 
φυτά (φράκτης) κατά την κρίση της .  
 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΘΑΜΝΩΝ (σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02). Η διαµόρφωση της κόµης των 
παλαιών ανεπτυγµένων φυτών θα γίνει, ανάλογα µε το είδος, τη βλάστηση, τον επιδιωκόµενο σκοπό και τις 
υποδείξεις της επίβλεψης. Η υπηρεσία έχει την δυνατότητα να αυξήσει τον αριθµό των  διαµορφώσεων σε 
ορισµένα από τα φυτά κατά την κρίση της. 
 ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΩΝ. Το αυστηρό κλάδεµα εκτελείται τους χειµερινούς µήνες (συνήθως το 
Φεβρουάριο) ενώ κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας και όταν απαιτηθεί γίνεται αποµάκρυνση υπερώριµων, 
ελαφριά κλαδέµατα και επιλεκτική αποµάκρυνση κλαδιών.  
 ΨΑΛΙ∆ΙΣΜΑ ΑΓΡΟΣΤΩ∆ΩΝ (στίπα- µίσχαθος -πενίσετο-φεστούκα κ.α), ποωδών (γκάουρα, 
περόφσκια κ.α.) εκτελείται µια φορά το χρόνο από το ∆εκέµβριο ως το Φεβρουάριο)  χειρονακτικά, αυστηρά 
και αφήνει το φυτό µέχρι το ύψος το πολύ  10-15 εκ.  
 ΨΑΛΙ∆ΙΣΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ. Εκτελείται σε ανεπτυγµένα αναρριχώµενα  φυτά και στην παρούσα 
µελέτη αφορά κυρίως  τα αναρριχώµενα (µπιγκνόνια, κισσό, ρυγχόσπερµα, κ.α.) κυρίως στα Κοιµητήρια 
Αναστάσεως του Κυρίου και στον Κήπο του Ήχου αλλά και όπου αλλού απαιτηθεί. Μετά την παρέµβαση  µε 
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οποιοδήποτε µέσο χειρονακτικά ή µηχανικά  ακολουθεί  η συγκέντρωση και η αποµάκρυνση   µαζί µε 
οποιαδήποτε άχρηστα υλικά σε χώρους στους οποίους επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές  η απόρριψή τους 
και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο. 
  
5. ΚΛΑ∆ΕΜΑ  
 Η ΚΛΑ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ Η  ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ, που βρίσκονται πολλές 
φορές σε δυσπρόσιτα σηµεία, αποτελεί µια εργασία δύσκολη, τεχνικά, επικίνδυνη, η οποία απαιτεί έµπειρο 
και ειδικευµένο προσωπικό (εναερίτες, χειριστές µηχανηµάτων, κλπ.) και τα απαραίτητα µηχανικά µέσα, 
καθώς και επίβλεψη από εξειδικευµένα άτοµα (γεωπόνους, δασολόγους, τεχνολ. Γεωπόνους ή δασοπόνους).  
 Η  εργασία   αυτή περιλαµβάνει  τις παρακάτω επί µέρους  εργασίες:  
α. Το κλάδεµα του δένδρου  στα πάρκα και τις νησίδες (σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01) µε τη χρήση κατάλληλου κοπτικού 
µηχανήµατος ή εργαλείου από ειδικευµένο προσωπικό και µε την καθοδήγηση της επίβλεψης του έργου. 
β. Τη συλλογή των υποπροϊόντων κλαδέµατος και την αποµάκρυνσή τους αυθηµερόν, την απόρριψή τους  σε 
θρύµµα, σε χώρους όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο, 
καθώς και όπου υποδειχθεί από την υπηρεσία.  

Πιο συγκεκριµένα, η κλάδευση πρέπει να εκτελείται έχοντας σαν σκοπό την ανανέωση των δένδρων 
των πάρκων και των νησίδων, την εξασφάλιση της αισθητικής και λειτουργικής παρουσίας τους στο χώρο 
όπου ζουν και αναπτύσσονται, σε συσχετισµό µε τις ανάγκες των ανθρώπων που χρησιµοποιούν το χώρο 
αυτό. Με τις εργασίες κλάδευσης συνεπώς θα επιδιώκεται η δηµιουργία εκείνου του σχήµατος που θα 
εξασφαλίζει την µηχανική και φυσιολογική ισορροπία  των δένδρων θα επιτυγχάνει την εξάλειψη τυχόν 
επικινδυνότητάς τους και θα βελτιώνει τη δοµή και την υγεία τους. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται 
σύµφωνα µε τους δενδροκοµικούς κανόνες κλάδευσης των καλλωπιστικών δένδρων.   

Οι κλαδεύσεις θα γίνονται στα δένδρα που θα υποδειχθούν  από τον επιβλέποντα του έργου και θα 
περιλαµβάνουν:  
� Κοπή ξερών (νεκρών) δένδρων.  
� Κοπή ξερών (νεκρών) κλάδων. 
� Μείωση του βάρους και του όγκου βλαστών και κλάδων που έχουν τραύµατα και πληγές.  
� Αραίωση της κόµης έτσι ώστε  να εξασφαλίζεται ο επαρκής φωτισµός  της φυλλώδους επιφάνειας που 

βρίσκονται  στο εσωτερικό του δένδρου  και κατ’ αυτόν  τον τρόπο  η απρόσκοπτη  λειτουργία της 
φωτοσύνθεσης.  

 Προτεραιότητα στην κλάδευση ή κοπή των δέντρων έχουν οι περιπτώσεις που θεωρούνται από την 
υπηρεσία ως υψηλής επικινδυνότητας και είναι απαραίτητες και αναγκαίες προκειµένου να διασφαλιστεί η 
δηµόσια ασφάλεια.  

Η κλάδευση των δένδρων χαµηλού ή µέσου ύψους, θα πρέπει να αποσκοπεί στην αραίωση και 
κορυφολόγηση των λαίµαργων που θα έχουν προκύψει από την τελευταία κλάδευσή τους. Όσα δένδρα δεν 
κλαδεύτηκαν την τελευταία κλαδευτική περίοδο, θα κλαδευτούν κατά τρόπο ώστε το ύψος τους να περιορισθεί 
το πολύ στα ¾ του ύψους τους. Παράλληλα ακολουθεί και αραίωση των παλαιών κλάδων. 

Επιπλέον :  
� ∆εν πρέπει να αποµακρυνθεί  περισσότερο του 30% της κόµης  παρά µόνο αν  αυτό επιβάλλεται  για 

λόγους µείωσης της  επικινδυνότητας  του δένδρου.  
� Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια  έτσι ώστε το δένδρο να µην χάσει τη 

φυσιολογική φόρµα και το σχήµα του.  
� Οι τοµές των κλαδευθέντων κλάδων να είναι λείες και πλάγιες ώστε να αποφεύγεται η κατακράτηση 

υγρασίας µε κίνδυνο µυκητολογικών προσβολών.  
� Οι τοµές θα πρέπει να είναι κοντά στον βραχίονα απ’ τον οποίο εκφύονται οι κλάδοι που 

αποκόπτονται και σε τέτοια απόσταση ώστε να είναι δυνατή και γρήγορη η επούλωση της τοµής.  
� Οι τοµές µε διάµετρο πάνω από 10 εκατοστά θα πρέπει να καλύπτονται µε ειδικό επικαλυπτικό 

(NOVARIL BALSAM κλπ) για την αποφυγή µυκητολογικών ή εντοµολογικών προσβολών.  
� Θα πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία τακουνιού (τµήµα βλαστού από τοµή µέχρι τον αµέσως 

επόµενο οφθαλµό) έτσι ώστε να µην έχουµε τη δηµιουργία βλαστών ή ξερών τµηµάτων.  
� Τα εργαλεία που θα χρησιµοποιούνται θα πρέπει να απολυµαίνονται και να διατηρούνται πάντα 
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ακονισµένα. Θα πρέπει ανάλογα µε το µέγεθος της τοµής να γίνεται χρήση και του αντίστοιχου 
εργαλείου.  

�  Η κλάδευση των υγιών δένδρων θα πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια του λήθαργου. Οποιαδήποτε  
παρέκκλιση θα γίνει µετά από έγκριση της υπηρεσίας, ενώ ο παραπάνω χρονικός περιορισµός δεν 
αφορά τα νεκρά (ξερά) δένδρα ή τους νεκρούς (ξερούς) κλάδους.  

� Σε ότι αφορά τα υπολείµµατα των κλαδεύσεων (κλάδοι, φύλλα, πριονίδια) θα πρέπει να 
αποµακρύνονται σε θρύµµα από τους χώρους κλάδευσης αυθηµερόν έτσι ώστε ο χώρος να είναι 
διαθέσιµος προς χρήση αµέσως µετά την επέµβαση.  

� Θα τοποθετείται ταινία σήµανσης, από την προηγούµενη ηµέρα, στο χώρο που θα πραγµατοποιηθεί 
κλάδευση. 

� Εργασίες από τον εργολήπτη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και των αργιών επιτρέπονται 
κατόπιν έγκρισης και εντολής της υπηρεσίας µε τις απαραίτητες προυποθέσεις και αδειοδοτήσεις 
που απαιτούνται.  

 Πρόκειται να κλαδευτούν δένδρα  διαφορετικών ειδών και κατηγοριών µε βάση το ύψος  και 
διαφορετικό βαθµό δυσκολίας. Ο ανάδοχος οφείλει σε κάθε περίπτωση να προβεί στην κλάδευση του 
δένδρου που θα του υποδείξει η υπηρεσία εξασφαλίζοντας  σε ειδικές περιπτώσεις, τα µέσα  και τον 
κατάλληλο εξοπλισµό (µηχανήµατα -εργαλεία) τα οποία αν δεν διαθέτει οφείλει να νοικιάσει, καθώς επίσης  
και το κατάλληλα εκπαιδευµένο  και εξειδικευµένο προσωπικό προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η κλάδευση 
του δένδρου που παρουσιάζει  ιδιαιτερότητες χρησιµοποιώντας όποια µέθοδο  κλάδευσης απαιτηθεί  (µε 
εναερίτη ή κλάδεµα µε πλατφόρµα (καλάθι ή γερανό). Σε κάποιες περιπτώσεις που δεν είναι εύκολη η 
πρόσβαση, ο ανάδοχος καλείται να χρησιµοποιεί  κάθε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο προκειµένου να 
εκτελεστεί η εργασία.   
 Κατηγορίες δένδρων ανάλογα µε το ύψος : α) δένδρα ύψους 0-4 µ, β) δένδρα ύψους 4-8 µ, γ) δένδρα 
ύψους 8-12 µ,  δ) δένδρα ύψους 12-16µ, ε) δένδρα ύψους 16-20 µ  και  στ) δένδρα ύψους > 20µ.   
 Κλάδεµα- καθαρισµός φοινίκων - αποµάκρυνση χαµηλών βραχιόνων σε διάφορα ύψη µε τη χρήση 
του απαιτούµενου εξοπλισµού και αποµάκρυνση αυθηµερόν των προϊόντων κοπής. 
 Η κλάδευση των δέντρων θα πρέπει να γίνει στην κατάλληλη εποχή του έτους, αποφεύγοντας 
περιόδους καύσωνα ή παγετού, εκτός κι αν για λόγους επικινδυνότητας και προστασίας της δηµόσιας 
ασφάλειας η Υπηρεσία υποδείξει την κατ’ εξαίρεση άµεση κλάδευση δέντρου, εκτός της ενδεδειγµένης 
περιόδου κλαδέµατος. 
 Ο ανάδοχος σε περίπτωση κλήσης του από την Υπηρεσία και κατόπιν εντολής και υποδείξεως 
αυτής, ιδιαίτερα για την αντιµετώπιση έκτακτου περιστατικού, υποχρεούται στην άµεση ανταπόκριση και 
παροχή της υπηρεσίας. 

 
6. ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΞΕΡΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 
 Κοπή ξερών επικίνδυνων δένδρων διαφόρων µεγεθών, κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας, από 
έµπειρο προσωπικό  µε τη χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού. Αποµάκρυνση προιόντων κοπής 
αυθηµερόν.  
 Εκρίζωση πρέµνων µε τη χρήση οποιουδήποτε  µέσου απαιτηθεί.   
 Μετά την παρέµβαση  µε οποιοδήποτε µέσο χειρονακτικό ή µηχανικό  ακολουθεί  η συγκέντρωση και 
η αποµάκρυνση   µαζί µε οποιαδήποτε άχρηστα υλικά σε χώρους, στους οποίους επιτρέπεται από τις 
αρµόδιες αρχές  η απόρριψή τους και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο 
 
7. ΚΟΠΗ ΧΛΟΗΣ 
 ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ (σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-03) του χλοοτάπητα (κοπή χλόης) µε χλοοκοπτικές  µηχανές (ή χλοοκοπτικά 
τρακτέρ). Το κούρεµα θα γίνεται κάθε 8 -10 ηµέρες  κατά τους µήνες αιχµής ( Απρίλιο - Σεπτέµβριο). Τους 
υπόλοιπους µήνες (Οκτώβριο, Νοέµβριο, ∆εκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο) τόσο συχνά όσο 
απαιτείται κατά την κρίση των επιβλεπόντων της εργασίας. 
• Τo κούρεµα  (κοπή χλόης) του χλοοτάπητα µε χλοοκοπτικές  µηχανές και  χλοοκοπτικά τρακτέρ ή 
οποιοδήποτε άλλο χορτοκοπτικό µηχάνηµα χρειαστεί,  γίνεται σε ύψος   ως 4  εκατοστά όταν ο τάπητας  
αποκτά ύψος 8-10 εκατοστά και σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον ζητηθεί από τον επιβλέποντα της εργασίας.  
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• Το κούρεµα αφορά το σύνολο της επιφάνειας που καλύπτεται από χλοοτάπητα, συµπεριλαµβάνει και το 
κούρεµα γύρω από τους θάµνους, δένδρα, παρτέρια, την περιποίηση στις άκρες (βοτάνισµα µε ειδικό 
χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή), σύµφωνα  µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
• Οι επαναλήψεις, η συχνότητα των επαναλήψεων και η σειρά µε την οποία θα γίνεται το κούρεµα θα 
καθορίζονται σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα του έργου. 
• Οι εργασίες κοπής πρέπει να γίνονται  τις κατάλληλες από άποψη καιρικών συνθηκών µέρες και ώρες.  
• Η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να αποφεύγεται η παραµικρή όχληση των 
κατοίκων της περιοχής, επισκεπτών των πάρκων, καταστηµάτων, εκκλησιών κ.α.  
• Η αποµάκρυνση των προϊόντων κοπής θα πρέπει να γίνεται άµεσα την ίδια µέρα που εκτελείται η 
εργασία.  
• Αποµάκρυνση των προϊόντων κοπής µε λήψη των απαραίτητων µέτρων για να µην µένουν υπολείµµατα 
σε διαδρόµους ή στο πάρκο (σκούπισµα-καθαριότητα)   

Επίσης πρέπει να τονιστούν τα εξής :   
Οποιαδήποτε βλάβη ή καταστροφή που θα προκληθεί στο αρδευτικό δίκτυο ή στο φυτικό υλικό από 

τους εκτελούντες κοπή χλόης πρέπει να επισκευαστεί και να αντικατασταθεί άµεσα χωρίς επιπλέον 
επιβάρυνση. 

Μετά από κάθε κούρεµα πραγµατοποιείται έλεγχος του δικτύου άρδευσης. Ιδιαίτερα σε πάρκα όπου 
υπάρχει εγκατεστηµένο αυτόµατο σύστηµα άρδευσης, µετά το κούρεµα ο ανάδοχος θέτει χειροκίνητα σε 
δοκιµαστική λειτουργία το σύστηµα άρδευσης προκειµένου να διαπιστωθούν άµεσα τυχόν βλάβες.  
 Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραµµα και το ηµερολόγιο  
 
8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Α. ΜΕ ΣΠΟΡΑ 
 Εκτέλεση σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-10- 05-02-01 

Προβλέπεται η πάσης φύσεως προετοιµασία, κατεργασία του εδάφους  που απαιτείται (καλλιέργεια του 
εδάφους µε φρέζα µέχρι βάθους 20 εκ. µόρφωση επιφάνειας κτλ), το τσουγκράνισµα, ο εµπλουτισµός µε 2.000 
χγρ. τύρφη ανά στρέµµα και 50 χγρ. λίπασµα της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας, η σπορά µε 40 
χγρ./στρέµµα και η κάλυψη των σπόρων, το κυλίνδρισµα και οι αρδεύσεις, το βοτάνισµα και κάθε άλλη εργασία 
που θα απαιτηθεί έστω και  αν δεν αναφέρεται ρητά έως ότου φυτρώσει ο σπόρος µέχρι ύψος 10 εκ. και γίνει το 
πρώτο κούρεµα.  
 

Β. ΜΕ ΕΤΟΙΜΟ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
Εκτέλεση σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-10- 05-02-02 
� Η προµήθεια του έτοιµου χλοοτάπητα θα γίνει από τον ανάδοχο και για το είδος  του χλοοτάπητα θα γίνει 
κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία  µε βάση την προσαρµογή του στις επί τόπου εδαφολογικές και 
κλιµατολογικές συνθήκες. 
� Ο ανάδοχος υποχρεούται  όταν του ζητηθεί από την υπηρεσία να προβεί στην πάσης φύσεως προετοιµασία 
(προετοιµασίες στο έδαφος, έλεγχος-συντήρηση αρδευτικού δικτύου)  για την εγκατάσταση του έτοιµου 
χλοοτάπητα. 
� Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και εγκατάσταση του χλοοτάπητα θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου. 
� Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση του χλοοτάπητα και τη συντήρησή του (πότισµα, λίπανση, 
φυτοπροστασία, βοτάνισµα, αερισµός, κυλίνδρισµα, κούρεµα κτλ) στο επόµενο χρονικό  διάστηµα σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της υπηρεσίας.  
� Η λίπανση θα γίνει µε υδατοδιαλυτό λίπασµα της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας 
� Το ύψος του κουρέµατος θα είναι  ως 4 εκ. και θα γίνει µε µηχανές του αναδόχου. 
� Αµέσως µόλις ριζώσει ο χλοοτάπητας θα γίνει πολύ καλή έρευνα να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σηµεία χωρίς 
χλοοτάπητα.  
� Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κενά επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί αµέσως επανατοποθέτηση έτοιµου 
χλοοτάπητα. Μετά την επίστρωση του χλοοτάπητα, πιθανόν να έχουµε εµφάνιση ασθενειών και 
εντοµολογικών προσβολών. Για την καταπολέµησή τους θα γίνουν προληπτικοί ή κατασταλτικοί ψεκασµοί, αν 
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χρειασθεί, σε συνεννόηση πάντα µε τον επιβλέποντα γεωτεχνικό της υπηρεσίας, µε κατάλληλα κατά 
περίπτωση σκευάσµατα, µε ψεκαστικό µηχάνηµα το οποίο υποχρεούται να διαθέτει ο ανάδοχος. 
.  
ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΌ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΆΠΗΤΑ  (σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και 
συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΠ  
 
9. ΛΙΠΑΝΣΗ 

ΦΥΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ (ΤΥΡΦΗ) 
Η τύρφη πρέπει να είναι καλοσυντηρηµένη ως προς το χρώµα και τη µορφή της (ινώδης ή κοκκώδης), 

συσκευασµένη σε σφραγισµένους σάκους επώνυµου εµπορικού οίκου, όπου θα είναι εµφανής η σύσταση, η 
προέλευση και το PH της και εµπλουτισµένη µε οργανικό λίπασµα. 

 

ΧΗΜΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 

Το είδος του χηµικού λιπάσµατος που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να προσκοµίζεται σε σφραγισµένους 
σάκους πού θα συνοδεύονται µε την καρτέλα του προµηθευτικού οίκου. Εκεί θα αναγράφεται το είδος του 
λιπάσµατος και η ποσοστιαία αναλογία του, αν πρόκειται για µικτό λίπασµα.  
ΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ, ΜΕ ΛΙΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. (σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00). Πιο  συγκεκριµένα 
προτείνεται λίπανση  µε κοκκώδες σύνθετο λίπασµα  ελεγχόµενης αποδέσµευσης, µε κόκκους 
επενδεδυµένους µε οργανικά πολυµερή για σταδιακή απελευθέρωση θρεπτικών στοιχείων, ειδικό για 
χλοοτάπητα, που να περιέχει τα στοιχεία (Ν,Ρ,Κ) σε αναλογία περίπου 4:1:2 (20:5:10) µε ιχνοστοιχεία και 
σίδηρο σε περιεκτικότητα τουλάχιστον 0,2 %. Ο έλεγχος της ποσότητας του λιπάσµατος θα γίνεται επί του 
αυτοκινήτου µεταφοράς.  

Το λίπασµα θα είναι σε σφραγισµένους σάκους που θα αναγράφουν τον τύπο και το βάρος αυτού και 
θα συνοδεύεται µε δελτία αποστολής που θα παραδίδονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η Υπηρεσία έχει 
την δυνατότητα κατά την κρίση της να καθορίσει τις επαναλήψεις της εργασίας. Στην παρούσα µελέτη 
προβλέπεται να γίνει λίπανση στα πάρκα και τις νησίδες µια φορά το χρόνο.  
 
10. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ -∆ΕΝ∆ΡΩΝ-ΦΥΤΩΝ 
(σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-
00 «Φυτοπροστασία ) 

Αφορά τη φυτοπροστασία µε βιολογικά σκευάσµατα, εγκεκριµένα από την υπηρεσία για το 
χλοοτάπητα, το φυτικό υλικό  δένδρα, θάµνους, εποχικά,  όπου  εµφανιστεί προσβολή και υποδειχθεί στον 
ανάδοχο από την υπηρεσία, σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα. 
Χρήση Φυτοφαρµάκων  
Σύµφωνα µε την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00. 
Φυτοπροστασία Φοινίκων καταπολέµηση του εντόµου Rhynchophorus ferrugineus  
� Τοποθέτηση φερορµόνης εντός παγίδας τύπου funnel. (πρόληψη εισβολής) 
� Έγχυση συµβατικού εντοµοκτόνου ή νηµατωδών µε διάλυµα uv ανάλογα µε την τοποθεσία του φοίνικα, 

είτε µέσω  µόνιµου τοποθετηµένου εγχυτήρα είτε µέσω φορητού ψεκαστήρα µε κλιµακούµενο άξονα. Οι 
κυριότεροι µήνες εφαρµογής θα είναι από Μάρτιο έως Νοέµβριο,  σύνολο 10 εφαρµογές.  

� Κοπή και ταφή φοινίκων οι οποίοι έχουν καταστραφεί από το έντοµο. Η διαδικασία περιλαµβάνει τα 
εξής στάδια: 

 α) Τοποθέτηση γαιοϋφάσµατος σε ακτίνα 10µ γύρω από τον φοίνικα 
β) Ολική κλάδευση των φύλλων του φοίνικα 
γ) κοπή του φοίνικα µε χρήση µηχανηµάτων και γερανού 
δ) ∆ιάνοιξη τάφρου σε σηµείο που θα υποδείξει η υπηρεσία και ταφή του κορµού του φοίνικα και των 

φύλλων. 
ε) Ψεκασµός µε εντοµοκτόνο και επιχωµάτωση. 
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Εκτελείται µόνο από έµπειρο  συνεργείο µε την επίβλεψη γεωτεχνικού µε εκπαίδευση, εµπειρία και εχέγγυα 
για την άρτια εκτέλεση της εργασίας  

 
11. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΩΝ 
 (σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-

00) 
∆ιευκρινίζεται ότι η εργασία θα εκτελεστεί  µε δύο τρόπους  
α) Με προµήθεια του φυτικού υλικού από τον ανάδοχο (Προµήθεια – άνοιγµα λάκκων - φύτευση)  
β) Με διάθεση του φυτικού υλικού (εποχικά) από την υπηρεσία και στη συνέχεια εγκατάσταση του 

φυτικού υλικού από τον ανάδοχο (µεταφορά στον τόπο εκτέλεσης της εργασίας- άνοιγµα λάκκων- φύτευση)  
Λαµβάνονται υπόψη τα εξής :   

�Η υπηρεσία θα διαθέσει εποχικά για φύτευση στον ανάδοχο   κατόπιν συνεννόησης τα οποία θα 
παραλάβει ο ανάδοχος από τα φυτώρια του ∆.Θ. και θα φορτώσει στα οχήµατα, θα µεταφέρει και θα 
εγκαταστήσει στους χώρους που θα του υποδειχθούν από την υπηρεσία.  
�Ο ανάδοχος θα προµηθευτεί  και θα φυτεύσει δένδρα, θάµνους,.ετήσια, πολυετή ποώδη και  εποχικά για τα 
οποία οι προδιαγραφές καθορίζονται στους πίνακες και στο τιµολόγιο της παρούσας µελέτης.  
�Για τα εποχικά η µέθοδος φύτευσης θα είναι αυτή της τοποθέτησης των φυτών στους λάκκους κατακόρυφα 
και η επιφάνεια  των λάκκων θα είναι 10 cm πιο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους µε  αλλαγές των 
παρτεριών όσες φορές το χρόνο απαιτείται, έτσι ώστε να διατηρούνται ανθισµένα όλο το χρόνο.  
�Η φύτευση των φυτών είναι ευθύνη του αναδόχου  σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ενδεικτικά 
για τα εποχικά (πανσές, σκυλάκια, κατηφές, καλενδούλα, βίγκα πετούνια κ.α.) 40-50 εποχικά ανά τ.µ.,  9 
φυτά ανά τ.µ. για τα χρυσάνθεµα, κυκλάµινα, αλεξανδρινά, κ.α. 

Οι εργασίες φύτευσης περιλαµβάνουν :  
�Παραλαβή των φυτών  (για τα φυτά που θα χορηγηθούν από την υπηρεσία  στον ανάδοχο) θα 
παραλαµβάνονται  σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα από τα φυτώρια του ∆ήµου ή από όπου οριστεί. Τα 
υπόλοιπα φυτά καλείται να τα προµηθευτεί ο ανάδοχος. 
�∆ιάνοιξη λάκκων. 
�Μεταφορά των φυτών στους λάκκους. 
�Το πότισµα. 
�Την αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών την ίδια µέρα. 
�Την υποστήλωση όταν πρόκειται για φύτευση δένδρου  

 
ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει : 
α. Τα δένδρα να είναι ευθυτενή, υγιή µε  πλούσια κόµη αντίστοιχα των κατηγοριών  που φαίνονται στον 
Πίνακα Προδιαγραφών Φυτικού Υλικού (∆4, ∆5, ∆6, ∆7 και ∆9 κατηγορίες) και θα βρίσκονται εντός 
πλαστικού δοχείου, χωρίς ενδείξεις πρόσφατης µεταφύτευσης, µε ριζικό σύστηµα καλά ανεπτυγµένο χωρίς 
όµως να περιπλέκεται µεταξύ πλαστικού δοχείου και εδαφικού υλικού. Τέλος δεν πρέπει να υπάρχουν σ’ αυτά 
ενδείξεις από εσφαλµένες επεµβάσεις ή αυστηρή κλάδευση (topping). 
β. Οι θάµνοι, αντίστοιχοι των κατηγοριών που φαίνονται στον Πίνακα Προδιαγραφών Φυτικού Υλικού (Θ2, 
Θ3, Θ4 και Α2), να είναι υγιείς και εύρωστοι, απαλλαγµένοι από ενδείξεις ή συµπτώµατα µυκητολογικών ή 
εντοµολογικών προσβολών, καθώς και από ενδείξεις πληµµελούς λίπανσης και θρέψης (χλώρωση κλπ) και 
να είναι τοποθετηµένα σε φυτοδοχεία, σε ικανοποιητικό µέγεθος για µεταφύτευση µε πλούσια βλαστική 
ανάπτυξη, µε ριζικό σύστηµα καλά ανεπτυγµένο χωρίς όµως να περιπλέκεται µεταξύ πλαστικού δοχείου και 
εδαφικού υλικού. Τα είδη των θάµνων θα καθορίζονται από την υπηρεσία και θα ενηµερώνεται ο ανάδοχος 
έγκαιρα πριν από κάθε παρέµβαση.  
γ. Τα  ετήσια, πολυετή ποώδη, βολβώδη φυτά  (Π1, Π2) πρέπει να είναι υγιή και εύρωστα, απαλλαγµένα από 
ενδείξεις ή συµπτώµατα µυκητολογικών ή εντοµολογικών προσβολών, καθώς και από ενδείξεις πληµµελούς 
λίπανσης και θρέψης (χλώρωση κλπ), και να είναι τοποθετηµένα σε φυτοδοχεία, σε ικανοποιητικό µέγεθος 
για µεταφύτευση. 
δ. Οι βολβοί νάρκισσου και τουλίπας, (περιµέτρου > 15 εκατοστά και >12εκατοστά αντίστοιχα), χωρίς 
µυκητολογικές και εντοµολογικές προσβολές. 
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ε. Ανθοφόρα απαλλαγµένοι από ενδείξεις ή συµπτώµατα µυκητολογικών ή εντοµολογικών προσβολών, καθώς 
και από ενδείξεις πληµµελούς λίπανσης και θρέψης (χλώρωση κλπ) και να είναι τοποθετηµένα σε 
φυτοδοχεία, σε ικανοποιητικό µέγεθος για µεταφύτευση µε πλούσια βλαστική ανάπτυξη, µε ριζικό σύστηµα 
καλά ανεπτυγµένο. 
στ. Αγροστώδη  πρέπει να είναι υγιή και εύρωστα, απαλλαγµένα από ενδείξεις ή συµπτώµατα µυκητολογικών 
ή εντοµολογικών προσβολών, καθώς και από ενδείξεις πληµµελούς λίπανσης και θρέψης (χλώρωση κλπ), και 
να είναι τοποθετηµένα σε φυτοδοχεία, σε ικανοποιητικό µέγεθος για µεταφύτευση. 
Οι προδιαγραφές του προτεινόµενου φυτικού υλικού αναφέρονται στους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 
που ακολουθεί.  
 
12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΟΥ∆ΑΣ ΠΕΥΚΟΥ ΣΕ ΠΑΧΟΣ 5-7 CM ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΓΕΩΫΦΑΣΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΓΕΩΫΦΑΣΜΑΤΟΣ 
 Κάλυψη του εδάφους µε  µια ανθεκτική πλαστική λινάτσα από πολυπροπυλένιο  κατάλληλο για τον 
έλεγχο των ζιζανίων και το διαχωρισµό του εδάφους, σε µαύρη απόχρωση που αντέχει στον ήλιο και δεν 
σκίζεται ακόµα κι αν πιέζεται από µεγάλο βάρος και επιτρέπει την δίοδο του αέρα και του νερού ενώ σκιάζει 
εντελώς το έδαφος το οποίο καλύπτει κι έτσι τα ζιζάνια καταστρέφονται. Τοποθετείται στο έδαφος πριν τη 
φύτευση και ακολουθεί η φύτευση  
 Χρήση  γεωϋφάσµατος,, προκειµένου να βοηθήσει  στην απαλλαγή  µόνιµα από τα ζιζάνια, στην 
εξοικονόµηση του νερού του ποτίσµατος και στη διατήρηση σταθερής θερµοκρασίας εδάφους. Η δοµή του  να 
επιτρέπει τη ροή του νερού και να προσφέρει ένα σωστά αεριζόµενο και υγιές περιβάλλον του υποστρώµατος 
για την καλή ανάπτυξη των φυτών. Τοποθετείται στο έδαφος και στερεώνεται ελαφρά, µε συρµάτινα  
ελάσµατα, ανοίγονται οι οπές, γίνεται η φύτευση και στη συνέχεια τοποθετείται η φλούδα σε πάχος 3-4 εκ.   
 Φλούδα πεύκου: Οργανικό οικολογικό προϊόν  µέγεθος 15-25 χιλιοστά. Προµήθεια και τοποθέτηση 
πάνω από γεωΰφασµα. Τοποθέτηση προκειµένου να δρα σαν φυσικό ζιζανιοκτόνο. Χρησιµοποιείται ακόµα 
στη µείωση της εξάτµισης νερού από το χώµα (οικονοµία νερού) και προστατεύει τις ρίζες από τις χαµηλές 
θερµοκρασίες του χειµώνα.. 
 
13. ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΑΛΙΚΙ 
 Προµήθεια και τοποθέτηση διακοσµητικού χαλικιού (Νο 7) άσπρο ή κόκκινο  πάνω από το 
γεωΰφασµα σε πάχος 5-7 εκ.. 
 
14. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ κ.ά. χώρους 
 Προβλέπεται η εργασία και αφορά  τα φρεάτια άρδευσης και συγκεκριµένους χώρους πάρκων  µε 
υπόδειξη της υπηρεσίας   και την επίβλεψη γεωτεχνικού του επιβλέποντα εφοδιασµένου µε άδεια να εκτελεί τη 
συγκεκριµένη εργασία (µυοκτονίες – απολυµάνσεις, καταπολέµηση τρωκτικών  κ.α. ). 
 
15. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

Ο ανάδοχος οφείλει να επιβλέπει την καλή λειτουργία του συστήµατος άρδευσης, να ενηµερώνει την 
υπηρεσία άµεσα για τυχόν δυσλειτουργίες και να προβαίνει µετά από συνεννόηση στην αποκατάστασή τους 
Ο έλεγχος  καλής λειτουργίας του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου (αλλά και του νέου δικτύου  που πιθανόν 
να προκύψει κατά τη διάρκεια του έτους) στην επιλεγµένη περιοχή αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.  

Στην περίπτωση που το πάρκο διαθέτει αυτόµατο πότισµα εξετάζει την οµαλή λειτουργία του 
προγράµµατος, προβαίνει σε αλλαγές του προγράµµατος άρδευσης µε την ειδική κονσόλα προγραµµατισµού 
σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα, ανάλογα µε τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Επειδή είναι ιδιαίτερα 
συνηθισµένες οι εξωτερικές παρεµβάσεις στα δίκτυα (βανδαλισµοί, κλείσιµο κεντρικής βάνας, υδροµέτρου) ο 
ανάδοχος κατά την παρουσία του στο πάρκο,  οφείλει  να διαπιστώσει αν το δίκτυο είναι σε λειτουργία 
ανάλογα µε την εποχή. Ιδιαίτερα τους χειµερινούς µήνες προβαίνει στο κλείσιµο του δικτύου άρδευσης µόλις 
διαπιστώσει παρέµβαση από εξωτερικούς παράγοντες.  

Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τον επιβλέποντα για τυχόν βλάβες που θα 
προκύψουν  ως συνέπεια ενεργειών τρίτων (πχ. εκτέλεση εργασιών από άλλο φορέα, κ.α.)  

Επιπλέον,   όταν πρόκειται ν’ ακολουθήσει άρδευση, επιδιορθώνει επί τόπου µικρές βλάβες όπως 
ρύθµιση εκτοξευτήρων, καθάρισµα φίλτρων, σύνδεση τριτεύοντος δικτύου κλπ. Οι επισκευές γίνονται όταν το 
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δίκτυο δεν έχει νερό. Σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή νερού από βλάβη του δικτύου, γίνεται άµεση 
διακοπή της παροχής και αποκατάστασή της. 

 Στην περίπτωση που στο πάρκο η άρδευση γίνεται µε χειροκίνητη λειτουργία ανοίγµατος των 
βαλβίδων, τότε ο τεχνίτης άρδευσης ανοίγει χειροκίνητα τις βαλβίδες του συστήµατος 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την οµαλή λειτουργία του 
δικτύου άρδευσης. Για οποιαδήποτε βλάβη ενηµερώνεται άµεσα ο επιβλέπων της υπηρεσίας και για 
οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού  προηγείται συνεννόηση µε την Υπηρεσία.  

Το επίπεδο συντήρησης καθορίζεται και από τα χρησιµοποιούµενα στη µελέτη άρθρα και αφορά στην 
εξασφάλιση οµαλών συνθηκών  άρδευσης των πάρκων.   

Οποιαδήποτε άλλη έκτακτη βλάβη προκύψει ενηµερώνεται άµεσα η υπηρεσία. Σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης οποιαδήποτε παρέµβαση γίνεται µε συνεννόηση των επιβλεπόντων (αναδόχου και υπηρεσίας) και 
µε την έγκριση του Πρ/νου του Τµήµατος.  

Βλάβες στο αρδευτικό δίκτυο που προκαλούνται κατά την εκτέλεση εργασιών από τον ανάδοχο (π.χ. 
κατά την εκτέλεση εργασιών κουρέµατος ή βοτανίσµατος, διάνοιξη λάκκου κ.α.) αποτελούν ευθύνη του 
αναδόχου που οφείλει να τις αποκαθιστά άµεσα αναλαµβάνοντας το κόστος εργασίας και ανταλλακτικών 
(λάστιχα, συνδετήρες, εκτοξευτήρες κ.α.) που θα προκύψουν.   

Ο ανάδοχος  µε τη λήξη της Σύµβασής του  οφείλει να παραδώσει το αρδευτικό δίκτυο τουλάχιστον 
στην κατάσταση που το παρέλαβε. 

Κατόπιν υπόδειξης του επιβλέποντα της υπηρεσίας  ο ανάδοχος  υποχρεούται στην  επιδιόρθωση 
τυχόν βλαβών που θα προκύψουν στα αρδευτικά δίκτυα σύµφωνα µε  τις εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΟ).  

Πιο συγκεκριµένα  να εκτελέσει  επισκευές όπως  :  
• Αντικατάσταση εκτοξευτήρων,  
• Αποκατάσταση διαρροών   
• Επιδιόρθωση στήλης αρδευτικού          
• Τοποθέτηση φρεατίου άρδευσης  
• Επισκευές σωληνώσεων  διαφόρων διαµέτρων  (υπέργεια και υπόγεια τµήµατα)   
• Επιδιόρθωση -επανασύνδεση επιφανειακών δικτύων συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋλικών 

(συνδετήρες κ.α.) 
• Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου σωληνώσεων διαφόρων διαµέτρων (Σκάψιµο-µικροϋλικά      

αποκατάσταση πλήρης) 
• Επισκευή ηλεκτροβανών 
• Αλλαγή µπαταρίας σε προγραµµατιστές  άρδευσης (συµπεριλαµβάνεται και η µπαταρία) 
• Αντικατάσταση- τοποθέτηση πλαστικού στρόγγυλου φρεατίου  6'' (συµπεριλαµβάνεται και το φρεάτιο)  
• Αντικατάσταση - τοποθέτηση πλαστικού στρόγγυλου φρεατίου 10'' (συµπεριλαµβάνεται και το φρεάτιο) 
• Τοποθέτηση καπάκι πλαστικού στρόγγυλου φρεατίου  6' (συµπεριλαµβάνεται και το καπάκι) 
• Τοποθέτηση καπάκι πλαστικού στρόγγυλου φρεατίου  10'' (συµπεριλαµβάνεται και το καπάκι) 
• Τοποθέτηση καπάκι πλαστικού    φρεατίου 50Χ60 (συµπεριλαµβάνεται και το καπάκι)  
• Τοποθέτηση ορθογώνιου πλαστικού   φρεατίου 50Χ60 (συµπεριλαµβάνεται και το φρεάτιο) 
• Τοποθέτηση καπάκι φρεατίου διαφόρων διαστάσεων από µπακλαδωτή λαµαρίνα από χάλυβα  πάχους  

3 mm µε δυνατότητα  για τοποθέτηση  κλειδαριάς. (συµπεριλαµβάνεται και το καπάκι) 
 

16. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ 
∆ιαµόρφωση νέου παρτεριού (περιλαµβάνεται η χάραξη, φρεζάρισµα, ψιλοχωµατισµός, προσθήκη 

εδαφοβελτιωτικών λίπανση κ.α.) 
Προετοιµασία παρτεριού  για φύτευση εποχικών ή εδαφοκαλυπτικών θάµνων 

 
17. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ 

Προετοιµασία διαµορφωµένου παρτεριού  για φύτευση εποχικών ή εδαφοκαλυπτικών θάµνων  (το 
σύνολο των καλλιεργητικών εργασιών  που απαιτούνται)  
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18. ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΠΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΕ ΚΗΠΑΙΟ ΧΩΜΑ 
Αφορά την  προσθήκη χώµατος  όπου δηµιουργούνται τρύπες από εκτέλεση εργασιών ή από την 

παρέµβαση ζώων –τρωκτικών (σκύλοι, αρουραίοι κ.α) 
 

19. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕ Υ∆ΡΟΧΑΡΗ ΦΥΤΑ 
 Καθαριότητα, αποµάκρυνση άλγης, συντήρηση φυτών. Υπολογίζεται η παρέµβαση  στους χώρους 

λίµνες (Νέα Παραλία) για την αποµάκρυνση σκουπιδιών, άλγης, αραίωµα νούφαρα, αποµάκρυνση ξερών, 
υπερώριµων, ψαλίδισµα υδροχαρών,  συντήρηση νησίδων εντός της λίµνης κ.α και αντιστοιχεί η τιµή 
µονάδας, σε εργασίες ενός οκταώρου ενός ατόµου  µε τον ειδικό εξοπλισµό  και την απαραίτητη ενδυµασία 
(ειδική  αδιάβροχη φόρµα –σαλοπέτα, µπότες ψηλές κ.α.). Αποµάκρυνση αυθηµερόν όλων των υλικών που 
προέκυψαν, µεταφορά  και απόρριψή τους, σε θέσεις που επιτρέπεται από τη νοµοθεσία προκειµένου οι 
λίµνες να βρίσκονται όλο το έτος σε άριστη κατάσταση.  

Πιο συγκεκριµένα, απαιτούνται επεµβάσεις (παρουσία και αποκλειστική απασχόληση ενός ατόµου)  
ιδιαίτερα το διάστηµα από τα µέσα Μαρτίου ως τον Οκτώβριο. Από την εµπειρία της υπηρεσίας εκτιµάται ότι 
απαιτούντα 100 περίπου επεµβάσεις κατ’ έτος  (πλήρους οκτάωρης απασχόλησης ενός ατόµου).   

  
  

  
 
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 
 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ 
 
2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ  
 
3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ  
 
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
5. ΠΙΝΑΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ 
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-05-01-00 Φυτεύσεις δένδρων – θάµνων  
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά   
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα 
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-05-05-00 Κορµοδέµατα- κορµοπλέγµατα-κλαδοδέµατα-ξυλοφράκτες-κλαδοπλέγµατα 
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-05-07-00 Φύτευση πολυετών, µονοετών και βολβοδών φυτών  
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-05-09-00 Υποστήλωση δένδρων  
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-01-00 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών  
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-02-01 Άρδευση φυτών  
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-02-02 Άρδευση χλοοτάπητα-φυτών εδαφοκάλυψης –χλοοτάπητα πρανών  
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-03-00 Χρήση λιπασµάτων  
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-04-01 Κλάδεµα  δένδρων 
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-04-02 Κλάδεµα θάµνων 
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-04-03 Κούρεµα χλοοτάπητα  
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-05-00 Φυτοπροστασία  
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-06-00 Καταπολέµηση ζιζανίων  
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-07-00 Καθαρισµός χώρων πρασίνου 
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-06-08-00 Βελτίωση χλοοτάπητα 
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-07-01-00 Κοπή –εκρίζωση δένδρων θάµνων  
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων  
ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-09-01-00 Προµήθεια και χειρισµοί φυτικού υλικού  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ /ΜΗΝΑ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ   1 3 4 4 3 3 3 2   23 
ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ    2 8 12 12 12 10 4   60 
ΨΑΛΙ∆ΙΣΜΑ  ΘΑΜΝΩΝ   1  1  1    1   4 
ΨΑΛΙ∆ΙΣΜΑ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΝ  

 1  1  1    1   4 

ΨΑΛΙ∆ΙΣΜΑ ΠΟΩ∆Η –
ΑΓΡΟΣΤΩ∆Η  

 1           1 

ΨΑΛΙ∆ΙΣΜΑ 
ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ  

 1         1   

ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ            1  1 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
∆ΕΝ∆ΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ,  

Όποτε χρειαστεί  

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΕΚΑΝΩΝ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ  

  1        1   

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΩΡΟΥ 
ΦΥΤΩΝ  

  1 1 1 1 1 1 1    7 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΑΤΣΑΛΟΣΚΟΥΠΑ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΝΕΡΟΥ (ΛΙΜΝΗΣ)  

1 1 4 8 14 20 20 20 6 4 1 1 100 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ  
ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 45 
ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 150 
ΨΑΛΙ∆ΙΣΜΑ  ΘΑΜΝΩΝ  12 
ΨΑΛΙ∆ΙΣΜΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΝ  12 
ΨΑΛΙ∆ΙΣΜΑ ΠΟΩ∆Η –ΑΓΡΟΣΤΩ∆Η  3 
ΨΑΛΙ∆ΙΣΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ  6 
ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  3 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ  6 
ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ  24 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΤΣΑΛΟΣΚΟΥΠΑ 20 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ (ΛΙΜΝΗΣ)  300 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΩΝ 

  ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 

  ∆ΕΝ∆ΡΟ 

1 Ακακία Μιµόζα) Acacia dealbata 

2 Αριά Quercus ilex 

3 Αρµυρίκι  Tamarix gallica 

4 Βελανιδιά Quercus robur 

5 Γαύρος πυραµιδοειδής Carpinus betulus "Pyramidalis" 

6 Ελιά Olea europea 

7 Ιπποκαστανιά  Aesculus hippocastanum 

8 Καλλωπιστική ∆αµασκηνιά  Prunus cerasifera 

9 Κατάλπη Catalpa bignonioides 

10 Κέδρος  Cedrus atlantica f.glauca 

11 Κέδρος  Cedrus deodara 

12 Κέδρος Λιβάνου Cedrus libani 

13 Κελτίδα  Celtis australis 

14 Κερκίδα  Cercis siliquastrum 

15 Κερλετέρια  Koelreteria paniculata 

16 Κυπαρίσσι Cupressus sempervirens 

17 Λαγκεστρέµια  Lagestroemia indica 

18 Liquidambar styraciflua Liquidambar styraciflua 

19 Μέλια Melia azedarach 

20 Μουριά  Morus  nigra(µουριά) 

21 Νεραντζιά Citrus aurantium 

22 Πεύκη (κουκουναριά ) Pinus pinea 

23 Πεύκη (χαλέπιος ) Pinus halepensis 

24 Πλάτανος  Platanus orientalis 

25 Σοφόρα  Sophora japonica  

26 Σφενδάµι πεδινό Acer campestre 

27 Φλαµουριά Tilia tomentoza 

28 Φοινικες  Phoenix-canariensis 

29 Χαµαίρωπας Chamaerops exselsa 

30 Χαρουπιά Ceratonia siliqua  

31 Ψευδακακία  Robinia pseudoacacia 

32 Ψευδοπλάτανος Acer pseudoplatanus 

  ΘΑΜΝΟΣ 

1 Αγγελική νάνα Pittosporum tobira "Nana" 

2 Βερβερίδα  Berberis candidula 

3 Βερβερίδα νάνα µελανοπόρφυρη Berberis candidula 'nana' 

4 Βερονίκη  Veronica officinalis 
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5 Βιβούρνο  Viburnum tinus 

6 Βιβούρνο λουσιντ Viburnum lucidum 

7 Βουδλέια νάνα πορφυρόχρωµη Buddleia davidii "Nanho Purple" 

8 Γιουνίπερος  πράσινος  Juniperus horizontalis 

9 Γιουνίπερος 'Blue Pacific" Juniperus conferta "Blue Pacific" 

10 ∆άφνη Απόλλωνα  Laurus nobilis 

11 ∆αφνοκέρασος  Prunus laurocerasus 

12 ∆ενδρολίβανο Rosmarinus officinalis 

13 ∆ενδρολίβανο έρπoν  Rosmarinus officinalis ''Prostratus'' 

14 Κενταύριο  Centaurea Cyanous  

15 Κουµαριά Arbutus unedo 

16 Κυδωνίαστρο ορθόκλαδο Cotoneaster franchetti 

17 Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο Cotoneaster horizontalis 

18 Κυδωνίαστρο έρπον Cotoneaster dammeri 

19 Κυνοροδή Rosa canina 

20 Λαδανιά ρόδινη Cistus incanus 

21 Λαντάνα  Lantana camara 

22 Λαντάνα νάνα  Lantana camara 'nana'' 

23 Λονίτσερα πλαγιόκλαδη Lonicera pileata 

24 Λυγαριά Vitex agnus-castus 

25 Μυρτιά Myrtus communis 

26 Μυρτιά νάνα Myrtus communis "Nanum" 

27 Ναντίνα  Nandina domestica 

28 Πασχαλιά Syringa vulgaris 

29 Πικροδάφνη Nerium oleander 

30 Πικροδάφνη νάνα ρόδινη Nerium oleander "Pagam" 

31 Πυξάρι Buxus sempervirens 

32 Πυράκανθος  Pyracantha coccinea 

33 Ρείκι Erica mediterranaea 

34 Ροδιά Punica granatum 

35 Ροδιά νάνα Punica granatum "Nanum" 

36 Σπάρτο  Spartium junceum 

37 Σχίνος   Pistacia  lentiscus  

38 Τάξος Taxus baccata 

39 Τεύκρια  Teucrium fruticans 

40 Τούγια Πυραµιδοειδής  Thuja pyramidalis 

41 Τριανταφυλλιά θαµνώδης Rosa sp. 

42 Υπέρικο  Hypericum inodorum 

43 Φιλάδελφος  Philadelphus coronarius 

44 Φωτίνια  Photinia fraseri 

  ΠΟΕΣ  

1 Άκανθα Acanthus mollis 
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2 Αµπαρόριζα  pelargonium odoratissimum 

3 Γκαούρα ρόδινη Gaura lindheimeri "Siskiyou Pink" 

4 ∆υόσµος Mentha spicata 

5 Θυµάρι  Corydothymus capitatus 

6 Λεβάντα  Lavandula x intermedia  

7 Λεβαντίνη Santolina chamaecyparissus 

8 Μαντζουράνα  Origananum majorana 

9 Μελισσόχορτο  Melissa officinalis  

10 Μέντα mentha piperita 

11 Περόβσκια Perovskia atriplicifolia 

12 Ρίγανη  Origananum vulgare 

13 Φασκόµηλο Salvia officinalis 

  ΑΝΘΟΦΟΡΑ  

1 Αλεξανδρινά  Euphorbia pulcherrima 

2 Βερβένα  Verbena x hybrida 

3 Γαρύφαλλο Dianthus deltoides 

4 Γεράνια  pelargonium zonale 

5 ∆ιµορφοθήκη  Dimorphotheca callendulacea 

6 Κυκλάµινα  Cyclamen sp. 

7 Χρυσάνθεµο  Chrysanthemum sp. 

  ΑΓΡΟΣΤΩ∆Η  

1 Μίσχανθος "Adagio" Μίσχανθος "Adagio" 

2 Μίσχανθος "Adagio" Miscanthus sinensis "Adagio" 

3 Νασσέλλα Nassella tenuissima 

4 Πεννίσετο Pennisetum alopecuroides "Hameln" 

5 Στίπα Stipa tenuissima 

6 Φεσκούκα  Festouca  glaouca 

  ΒΟΛΒΟΙ  

1 Νάρκισσος Narcissus 

2 Τουλίπα  Tulipa sp.  

  ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ  

1 Γλυτσινια  Wisteria sinensis 

2 Γιασεµί Ρυγχόσπεµο  Trachelospermum jasminoides 

3 Μπιγκνόνια  Bignonia radicans 

  Ε∆ΑΦΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ 

1 Βίνκα πολυετής  Vinca major 

2 Κισσός Hedera helix 

  Υ∆ΡΟΧΑΡΗ 

1 Ίριδα νερού Iris pseudacorus 

2 
Νούφαρο Nymphaea odorata 

  ΕΤΗΣΙΑ  



∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                                
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ  

 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 

  33 

1 Πανσές,,   Viola trocolor 

2  Αντίρινο Antirrhinum majus 

3 Γαρυφαλλάκι Dianthuus caryophyllus 

4  Βίγκα Vinca minor 

5 Ζινια Zinnia elegans 

6 Καλεντούλα, Calendula officinalis 

7  Πετούνια,  Petunia hybrida 

8 Πρίµουλα  Primula veris 
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ΠΙΝΑΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

∆ΕΝ∆ΡΑ  Δένδρα κατηγορίας Δ4 Δένδρα κατηγορίας Δ5 Δένδρα κατηγορίας Δ6 Δένδρα κατηγορίας Δ7 Δένδρα κατηγορίας Δ9 

A/A 

ΚΟΙΝΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ

ΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Μπάλα 

χώματ

ος σε 

(lt)  

ΥΨΟΣ  

(m) 

ΠΕΡΙΜ

ΕΤΡΟΣ 

ΚΟΡΜ

ΟΥ  

(cm) 

Μπάλα 

χώματο

ς σε (lt)  

ΥΨΟΣ  

(m) 

ΠΕΡΙΜΕΤ

ΡΟΣ 

ΚΟΡΜΟΥ  

(cm) 

Μπάλα 

χώματος 

σε (lt)  

ΥΨΟΣ  

(m) 

ΠΕΡΙΜ

ΕΤΡΟΣ 

ΚΟΡΜ

ΟΥ  

(cm) 

Μπάλα 

χώματο

ς σε (lt)  

ΥΨΟΣ  

(m) 

ΠΕΡΙΜΕΤ

ΡΟΣ 

ΚΟΡΜΟΥ  

(cm) 

Μπάλα 

χώματος 

σε (lt)  

ΥΨΟΣ  

(m) 

1 

Ακακία 

Μιμόζα) 

Acacia 

dealbata 12 2,25-2,5 8-10                       

2 Αριά Quercus ilex 12 1,75-2,00 8-10 25 2,00-2,50 10-12                 

3 Αρμυρίκι  

Tamarix 

gallica 10 1,5-2,00 8-10                       

4 Βελανιδιά 

Quercus 

robur             24 2,5-3,00 12-14 35 3,00-3,50 18-20     

5 

Γαύρος 

πυραμιδοειδής 

Carpinus 

betulus 

"Pyramidalis

"       25 2,50-3,00 10-12                 

6 Ελιά 

Olea 

europea 10 2,00-2,50 10-12                       

7 Ιπποκαστανιά  

Aesculus 

hippocastan

um 10 1,75-2,00 12-14 18 2,00-2,50 14-16                 

8 

Καλλωπιστική 

Δαμασκηνιά  

Prunus 

cerasifera                             

9 Κατάλπη 

Catalpa 

bignonioides 18 2,00-2,50 14-16                       

10 Κέδρος  

Cedrus 

atlantica 

f.glauca 12 1,50-1,75 8-10 18 1,75-2,00 10-12 24 2,00-2,50 12-14 35 2,5-3,00 14-16     

11 Κέδρος  

Cedrus 

deodara 12 1,50-1,75 8-10 18 1,75-2,00 10-12 24 2,00-2,50 12-14 35 2,5-3,00 14-16     

12 

Κέδρος 

Λιβάνου Cedrus libani 12     18 1,75-2,00 10-12 24 2,00-2,50 12-14 35 2,5-3,00 14-16     

13 Κελτίδα  

Celtis 

australis 18 2,00-2,50 14-16 35 2,50-3,00 20-25                 
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14 Κερκίδα  

Cercis 

siliquastrum 18 2,00-2,50 14-16 35 2,50-3,00 20-25                 

15 Κερλετέρια  

Koelreteria 

paniculata 18 2,00-2,50 14-16 24 2,50-3,00 20-25                 

16 Κυπαρίσσι 

Cupressus 

semperviren

s 12 2,50-3,00   18 3,00-3,50                   

17 Λαγκεστρέμια  

Lagestroemi

a indica 12 2,50-3,00   18 3,00-3,50                   

18 

Liquidambar 

styraciflua 

Liquidambar 

styraciflua                             

19 Μέλια 

Melia 

azedarach 18 2,00-2,50 14-16 35 2,50-3,00 20-25                 

20 Μουριά  

Morus  

nigra(μουριά

)                             

21 Νεραντζιά 

Citrus 

aurantium       25 2,50-3,00 8-10                 

22 

Πεύκη 

(κουκουναριά ) Pinus pinea 7 1,5-1,75   10 1,75-2,00                   

23 

Πεύκη 

(χαλέπιος ) 

Pinus 

halepensis 10 1,75-2,00   18 2,00-2,50   24 2,5-3,00             

24 Πλάτανος  

Platanus 

orientalis 10 1,50-1,75 12-14 18 1,75-2,00 14-16 24 2,00-2,50 18-20 35 2,50-3,00 20-25     

25 Σοφόρα  

Sophora 

japonica  10 2,00-2,5 12-14                       

26 

Σφενδάμι 

πεδινό 

Acer 

campestre 10 2,00-2,50 12-14 18 2,50-3,00 14-16                 

27 Φλαμουριά 

Tilia 

tomentoza 7 1,75-2,00 14-16 10 2,00-2,50 16-18 18 2,50-3,00 20-25           

28 Φοινικες  

Phoenix-

canariensis 18 1,25-1,50   25 1,50-1,75   30 1,75-2,00   50 2,00-2,50   100 3,00-3,50 

29 Χαμαίρωπας 

Chamaerops 

exselsa 18 1,00-1,25   25 1,25-1,50   30 1,50-1,75   50 1,75-2,00   100 2,50-3,00 

30 Χαρουπιά 

Ceratonia 

siliqua  10 2,00-2,50                         

31 Ψευδακακία  

Robinia 

pseudoacaci

a 7 2,00-2,50 8-10                       
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32 

Ψευδοπλάτανο

ς 

Acer 

pseudoplata

nus 10 2,00-2,50 12-14 18 2,50-3,00   50 3,00-3,50 18-20           
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ΘΑΜΝΟΙ  θάμνοι Θ2 θάμνοι Θ3 θάμνοι Θ4 

A/A ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Μπάλα 

χώματος 

σε (lt)  ΥΨΟΣ  (m) 

Αριθμός 

κλάδων  

Μπάλα 

χώματος 

σε (lt)  

ΥΨΟΣ  

(m) 

Αριθμ

ός 

κλάδ

ων  

Μπάλα 

χώματ

ος σε 

(lt)  

ΥΨΟΣ  

(m) 

περιμετρος 

κόμης 

1 Αγγελική νάνα Pittosporum tobira "Nana"       3 0,20-0,30 >5 8 0,30-0,50 >1,00 

2 Βερβερίδα  Berberis candidula 3 0,50-0,60 5 10 0,60-0,80 5       

3 

Βερβερίδα νάνα 

μελανοπόρφυρη Berberis candidula 'nana'       3 0,3-0,4 >5       

4 Βερονίκη  Veronica officinalis 3 0,50-0,60 3             

5 Βιβούρνο  Viburnum tinus 3 0,60-0,80 3 10 0,80-1,00 5 18 >1 >2,00 

6 Βιβούρνο  lucidum             7 0,8-1,00 >5 κλαδια 

7 

Βουδλέια νάνα 

πορφυρόχρωμη 

Buddleia davidii "Nanho 

Purple" 3 0,60-0,8 ~ 3 0,60-0,80 ~       

8 Γιουνίπερος  πράσινος  Juniperus horizontalis 3 0,60-0,80 3             

9 Γιουνίπερος 'Blue Pacific" 

Juniperus conferta "Blue 

Pacific"       5 
0,3-0,4 
(µήκος) >5       

10 Δάφνη Απόλλωνα  Laurus nobilis 3 0,40-0,50   3 0,60-0,80         

11 Δαφνοκέρασος  Prunus laurocerasus 3 0,60-0,80 3 3 0,80-1,00 3 10 1,00-1,50 >1,00 

12 Δενδρολίβανο Rosmarinus officinalis 2 0,50-0,60 3 3 0,50-0,60 5 10 0,60-0,80 >0,80 

13 Δενδρολίβανο έρπoν  

Rosmarinus officinalis 

''Prostratus'' 2 0,30-0,40 3             

14 Κενταύριο  Centaurea Cyanous                    

15 Κουμαριά Arbutus unedo 2 0,40-0,60 3 3 0,60-0,80 5 10 0,80-1,00 >1,00 
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16 Κυδωνίαστρο ορθόκλαδο Cotoneaster franchetti 2 0,60-0,80 3 3 0,80-1,00 3 10 >1,20 >1,20 

17 

Κυδωνίαστρο 

οριζοντιόκλαδο Cotoneaster horizontalis 2 0,30-0,40 3 3 0,40-0,60 3       

18 Κυδωνίαστρο έρπον Cotoneaster dammeri 2 0,30-0,40 3 3 0,40-0,60 ~       

19 Κυνοροδή Rosa canina       5 0,6-0,8 >5       

20 Λαδανιά ρόδινη Cistus incanus 2 0,40-0,60 3             

21 Λαντάνα  Lantana camara 3 >0,80 3             

22 Λαντάνα νάνα  Lantana camara 'nana'' 2 0,30-040 3 2 0,40-0,60 5       

23 Λονίτσερα πλαγιόκλαδη Lonicera pileata 3 0,3-0,4 >5             

24 Λυγαριά Vitex agnus-castus 2 0,60-0,80 3 3 0,80-1,00 3       

25 Μυρτιά Myrtus communis 2 0,40-0,50 3 3 0,50-0,60 3 10 0,60-0,80 >1,00 

26 Μυρτιά νάνα Myrtus communis "Nanum"       3 0,3-0,4 >5       

27 Ναντίνα  Nandina domestica 2 0,30-0,40 3 3 0,40-0,50 3 7 0,50-0,60 1,00 

28 Πασχαλιά Syringa vulgaris 3 0,60-0,80 3 3 0,80-1,0 3 10 1,00-1,30 >1,00 

29 Πικροδάφνη Nerium oleander 3 0,80-1,0 5 10 1,00-1,25 5       

30 Πικροδάφνη νάνα ρόδινη Nerium oleander "Pagam"       5 0,3-0,4 >5       

31 Πυξάρι Buxus sempervirens 2 0,30-0,40 5 2 0,40-0,50         

32 Πυράκανθος  Pyracantha coccinea 3 0,80-1,00 3             

33 Ρείκι Erica mediterranaea 2 0,20-0,30 3 3 0,30-0,40 5 10 >0,80 >1,00 

34 Ροδιά Punica granatum 2 0,60-0,80 ~             

35 Ροδιά νάνα Punica granatum "Nanum" 2 0,30-0,40 ~ 3 0,40-0,50 3       

36 Σπάρτο  Spartium junceum 3 0,80-1,00 3             

37 Σχίνος   Pistacia  lentiscus  2 0,40-0,50 ~             
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38 Τάξος Taxus baccata             30 0,8-1,0 >5 

39 Τεύκρια  Teucrium fruticans 2 0,60-0,80 3 3 0,80-1,00 3       

40 Τούγια Πυραμιδοειδής  Thuja pyramidalis 2 0,40-0,60 ~ 3 0,60-0,80 ~ 10 0,80-1,00 >0,80 

41 

Τριανταφυλλιά 

θαμνώδης Rosa sp. 2 0,40-0,50   3 >1,00 3       

42 Υπέρικο  Hypericum inodorum 2 0,40-0,60 3 3 0,60-0,80 5       

43 Φιλάδελφος  Philadelphus coronarius 3 0,80-1,00 5             

44 Φωτίνια  Photinia fraseri 2 0,30-0,40 3 3 0,40-0,60 3 10 0,80-1,00 >1,20 
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ΠΟΕΣ  Π1 Π2 

A/A ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Μπάλα 
χώµατος 
σε (lt)  ΥΨΟΣ  (m) 

Μπάλα 
χώµατος 
σε (lt)  

ΥΨΟΣ  
(m) 

1 Άκανθα Acanthus mollis 0,35 0,2 0,80 0,30 

2 Αμπαρόριζα  

pelargonium 

odoratissimum 0,35 0,2 0,80 0,30 

3 Γκαούρα ρόδινη 

Gaura lindheimeri "Siskiyou 

Pink" 0,35 0,2 0,80 0,30 

4 Δυόσμος Mentha spicata 0,35 0,2 0,80 0,30 

5 Θυμάρι  Corydothymus capitatus 0,35 0,2 0,80 0,30 

6 Λεβάντα  Lavandula x intermedia  0,35 0,2 0,80 0,30 

7 Λεβαντίνη Santolina chamaecyparissus 0,35 0,2 0,80 0,30 

8 Μαντζουράνα  Origananum majorana 0,35 0,2 0,80 0,30 

9 Μελισσόχορτο  Melissa officinalis  0,35 0,2 0,80 0,30 

10 Μέντα mentha piperita 0,35 0,2 0,80 0,30 

11 Περόβσκια Perovskia atriplicifolia 0,35 0,2 0,80 0,30 

12 Ρίγανη  Origananum vulgare 0,35 0,2 0,80 0,30 

13 Φασκόμηλο Salvia officinalis 0,35 0,2 0,80 0,30 

       

ΑΝΘΟΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΟΣ   

A/A ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Μπάλα 

χώματος 

σε (lt)  ΥΨΟΣ  (m)   

1 Αλεξανδρινά  Euphorbia pulcherrima 2-3 0,20-0,30   

2 Βερβένα  Verbena x hybrida 2-3 0,20-0,30   

3 Γαρύφαλλο Dianthus deltoides 2-3 0,20-0,30   

4 Γεράνια  pelargonium zonale 2-3 0,20-0,30   

5 Διμορφοθήκη  

Dimorphotheca 

callendulacea 2-3 0,20-0,30   

6 Κυκλάμινα  Cyclamen sp. 2-3 0,20-0,30   

7 Χρυσάνθεμο  Chrysanthemum sp. 2-3 0,20-0,30   

       

ΑΓΡΟΣΤΩΔΗ ΜΕΓΕΘΟΣ   

A/A ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Μπάλα 

χώματος 

σε (lt)  ΥΨΟΣ  (m)   

1 Μίσχανθος "Adagio" Μίσχανθος "Adagio" 2-3 0,20-0,30   

2  Μίσχανθος "Adagio" 

Miscanthus sinensis 

"Adagio" 2-3 0,20-0,30   

3 Νασσέλλα Nassella tenuissima 2-3 0,20-0,30   

4 Πεννίσετο 

Pennisetum alopecuroides 

"Hameln" 2-3 0,20-0,30   

5 Στίπα Stipa tenuissima 2-3 0,20-0,30   

6 Φεσκούκα  Festouca  glaouca 2-3 0,20-0,30   
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ΒΟΛΒΟΙ  ΜΕΓΕΘΟΣ    

A/A ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΒΟΛΒΟΥ (cm)   

1 Νάρκισσος Narcissus >15   

2 Τουλίπα  Tulipa sp.  >12   

ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ  Α2   

A/A ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Μπάλα 
χώµατος 
σε (lt)  ΥΨΟΣ  (m)   

1 Γλυτσινια  Wisteria sinensis 2 0,80-1,00   

2 Γιασεμί Ρυγχόσπεμο  
Trachelospermum 
jasminoides 3 0,60-0,80   

3 Μπιγκνόνια  Bignonia radicans 3 0,60-0,80   

ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ  ΜΕΓΕΘΟΣ    

A/A ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Μπάλα 
χώµατος 
σε (lt)  ΥΨΟΣ  (m)   

1 Βίνκα πολυετής  Vinca major 3 0,80-1,00   

2 Κισσός Hedera helix 3 0,80-1,00   

ΥΔΡΟΧΑΡΗ ΜΕΓΕΘΟΣ    

A/A ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Μπάλα χώµατος σε 
(lt)    

1 Ίριδα νερού Iris pseudacorus 3   

2 
Νούφαρο Nymphaea odorata 

3   

ΕΤΗΣΙΑ  ΜΕΓΕΘΟΣ    

A/A ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Μπάλα 
χώµατος 
σε (lt)  ΥΨΟΣ  (m)   

1 Πανσές,,   Viola trocolor 0,20 0,10-0,15   

2  Αντίρινο Antirrhinum majus 0,20 0,10-0,15   

3 Γαρυφαλλάκι Dianthuus caryophyllus 0,20 0,10-0,15   

4  Βίγκα Vinca minor 0,20 0,10-0,15   

5 Ζινια Zinnia elegans 0,20 0,10-0,15   

6 Καλεντούλα Calendula officinalis 0,20 0,10-0,15   

7  Πετούνια Petunia hybrida 0,20 0,10-0,15   

8 Πρίμουλα  Primula veris 0,35 0,10-0,15   

 
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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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

ΓΕΝΙΚΑ  
1. Στις τιµές του παρόντος τιµολογίου περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα για την εκτέλεση των προβλεπόµενων 
εργασιών. ∆εν ακολουθούνται τα ενιαία τιµολόγια πρασίνου των έργων. Οι τιµές  προέκυψαν µετά από 
έρευνα  αγοράς της  υπηρεσίας που αφορά  τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες. ∆ιαµορφώθηκαν 
λαµβάνοντας υπόψη  κυρίως τις τιµές από  προηγούµενους διαγωνισµούς  συµβάσεων  και τις εκπτώσεις  
τους  στο  ∆. Θεσσαλονίκης, αλλά και  διαγωνισµούς συµβάσεων άλλων  ∆ήµων.  
2. Οι τιµές αναφέρονται σε µονάδες τελείως περαιωµένης παροχής υπηρεσίας και καλύπτουν όλες τις 
δαπάνες  που αναφέρονται στο τιµολόγιο  αλλά και εκείνες που τυχόν δεν κατονοµάζονται και είναι εντελώς 
απαραίτητες για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης. 
3. Τα άρθρα του τιµολογίου συµπληρώνονται από την υπόλοιπη µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνική 
Συγγραφή -Τεχνικές προδιαγραφές)  
4. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν Φόρο προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη και 
καταβάλλεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ 

 Η τιµολόγηση κάποιων εργασιών  περιλαµβάνει και τα µικροϋλικά  και αναλώσιµα όπως αυτό  
αναφέρεται στην  ανάλυση του άρθρου  

Η τιµολόγηση κάποιων  εργασιών   και συγκεκριµένα :  
• Εγκατάσταση προκατασκευασµένου χλοοτάπητα περιλαµβάνει και την αξία του χλοοτάπητα 

(προµήθεια του υλικού)  
• Εγκατάσταση ποωδών-βολβωδών την αξία του φυτού-βολβού. 
• Υποστήλωση δένδρων  και την αξία του πασάλου υποστήριξης όταν αφορά δένδρο 
• Εργασίες τοποθέτησης –αντικατάστασης (εκτοξευτήρα, φρεάτιο, καπάκι, µπαταρία κ.α)  

περιλαµβάνει και την αξία τους 
Οι τιµές της  µελέτης αναφέρονται σε µονάδες ολοκληρωµένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος 
άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης 
εκτέλεση κάθε εργασίας. Περιλαµβάνεται δε και κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης,  εκτέλεση της 
εργασίας στην οποία αναφέρεται η τιµή του τιµολογίου. Καµία αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να 
θεµελιωθεί  εκ των υστέρων σε σχέση µε τις τιµές του προϋπολογισµού µετά τη συµµετοχή  του αναδόχου στο 
διαγωνισµό. 
 

 
Α.Τ.:  1 
Άρθρο 1 Καθαρισµός  χλοοτάπητα και χώρων   φυτών  
Συλλογή και αποµάκρυνση από τον χώρο του χλοοτάπητα και των επιφανειών µε φυτά (εποχικά, 
εδαφοκαλυπτικά, τριανταφυλλιές κ.α.) εντός του πάρκου, κάθε είδους σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα 
αντικείµενα κλπ.), και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των  µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.  
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  3,2 
(Ολογράφως): τρία   ευρώ και είκοσι  λεπτά 
 
Α.Τ.:  2 
Άρθρο 2 Καθαρισµός  χλοοτάπητα και από τους  χώρους  φυτών φύλλων –πευκοβελόνων κ.α , µε µηχανικά 
µέσα  (αναρροφητήρες, φυσητήρες, χρήση ατσαλόσκουπας). 
Συλλογή και αποµάκρυνση από το χώρο εντός του πάρκου, φύλλων –πευκοβελόνων κ.α , µε µηχανικά µέσα, 
χρήση ατσαλόσκουπας κ.α.  και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαµβάνονται όλες οι 
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των  µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.  
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Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  25 
(Ολογράφως):είκοσι  πέντε   ευρώ  
 
Α.Τ.: 3 
Άρθρο 3:  Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά  
Το αντικείµενο εγκατάστασης χλοοτάπητα µε σπορά περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
 1. Την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον 
ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 
 2. Την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση της εµπλουτισµένης τύρφης, περλίτη, χούµου 
και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε βάθος 10-12 cm. 
 3. Την τελική διαµόρφωση της επιφάνειας µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η 
κατάλληλη σποροκλίνη. 
 4. Την προµήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιηµένου, πρόσφατης εσοδείας, 
συσκευασµένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του µίγµατος και τον οίκο παραγωγής και τη 
σπορά µε την προβλεπόµενη ποσότητα, ανάλογα µε το είδος του σπόρου. 
 5. Την κάλυψη του σπόρου, την οµοιόµορφη κατανοµή µικτού λιπάσµατος µε ιχνοστοιχεία και το 
κυλίνδρισµα της επιφάνειας. 
 6. Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο και εντοµοκτόνο σκεύασµα. 
 7. Την αρχική άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα µέσω του 
αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την αποµάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα 
φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 
 8. Το πρώτο κούρεµα και το κυλίνδρισµα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm 
 9. Την λίπανσή του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία της απολύτου 
εγκρίσεως της υπηρεσίας λίπανση µε κοκκώδες σύνθετο λίπασµα ελεγχόµενης αποδέσµευσης διάρκειας 12 
µηνών 
 10.Την αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα. 
Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε  την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-02-01. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  1.100,00 
(Ολογράφως):  χίλια  εκατό  ευρώ 
  
Α.Τ. : 4 
Άρθρο 4: Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα (συµπεριλαµβάνεται και ο χλοοτάπητας)  
Το αντικείµενο της προµήθειας και εγκατάστασης προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα περιλαµβάνει τα εξής: 
 1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 
cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 
 2. Την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση εµπλουτισµένης τύρφης, περλίτη, χούµου και 
την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε βάθος 10-12 cm 
 3. Την τελική διαµόρφωση µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. 
          4. Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο σκεύασµα. 
          5. Την προµήθεια του έτοιµου χλοοτάπητα και τη µεταφορά του στο χώρο που θα τοποθετηθεί  
 6. Την µεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, µε οποιοδήποτε µέσο, του 
 έτοιµου χλοοτάπητα. 
 7. Την αρχική άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα µέσω του 
αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την αποµάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα 
φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 
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 8. Την λίπανση του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία της απολύτου 
εγκρίσεως της υπηρεσίας λίπανση µε κοκκώδες σύνθετο λίπασµα ελεγχόµενης αποδέσµευσης διάρκειας 12 
µηνών 
 9. Την αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα καθώς και η δαπάνη για την 
προµήθεια του χλοοτάπητα  
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  5.500,00 
(Ολογράφως): πέντε  χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ 
 
Α.Τ.: 5 
Άρθρο 5: Άρδευση χλοοτάπητα και χώρου φυτών µε εκτοξευτήρες ή στάγδην (µη αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) 
Η άρδευση χλοοτάπητα µε εκτοξευτήρες µη αυτοµατοποιηµένου συστήµατος περιλαµβάνει το άνοιγµα και 
κλείσιµο των βανών, τον έλεγχο του ποτίσµατος και την συντήρηση του δικτύου άρδευσης. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  2,10 
(Ολογράφως): δύο ευρώ και δέκα λεπτά 
 
Α.Τ.: 6 
Άρθρο 6:  Κούρεµα χλοοτάπητα µε µικρό ελκυστήρα µε χλοοκοπτική εξάρτηση  
Κούρεµα του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, µε µικρό ελκυστήρα µε εξάρτηση χλοοκοπτικής µηχανής 
συµπεριλαµβανοµένης και της αποµάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόµενο χώρο των προϊόντων που 
προκύπτουν από το κούρεµα. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  27,00 
(Ολογράφως):  είκοσι εφτά ευρώ 
 
Α.Τ.: 7 
Άρθρο 7: Κούρεµα χλοοτάπητα 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.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  32,00 
(Ολογράφως): τριάντα  δύο  ευρώ 
 
Α.Τ.: 8 
Άρθρο 8: Αερισµός χλοοτάπητα 
Αερισµός των ριζών του χλοοτάπητα µε κατάλληλο εργαλείο, Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  20 
(Ολογράφως):  είκοσι   ευρώ 
 
Α.Τ.: 9 
Άρθρο 9:  Βοτάνισµα 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 οι απαιτούµενες δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.  
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)  
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ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  100,00 
(Ολογράφως): εκατό ευρώ 
 
Α.Τ.: 10 
Άρθρο 10: 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.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  32,00 
(Ολογράφως):  τριάντα δύο ευρώ   
 
Α.Τ.: 11 
Άρθρο 11: Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και 
ερείσµατα οδικών αξόνων 
Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, δηλ. κοπή των ζιζανίων  σε 
διαχωριστικές νησίδες και ερείσµατα οδικών αξόνων 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.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  40,00 
(Ολογράφως):  σαράντα  ευρώ   
 
Α. Τ.: 12 
Άρθρο 12: 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.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 16,00 
(Ολογράφως): δεκαέξι ευρώ   
 
A.T. : 13    
Άρθρο  13:  ∆ιαµόρφωση νέου παρτεριού (περιλαµβάνεται η χάραξη, φρεζάρισµα, ψιλοχωµατισµός, 
προσθήκη εδαφοβελτιωτικών λίπανση κ.α. 
Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, 
υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ). Χάραξη του παρτεριού, αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, 
γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την 
φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.  Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, 
αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από 
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά 
βλαβερά για την ανάπτυξη  φυτών. Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος 
(όπως τύρφη, οργανοχουµικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο, σύµφωνα 
µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.   
Ισοπαχής διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή άµµου ή µίγµατος κηπευτικού χώµατος - άµµου που έχουν 
µεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σηµεία της κονίστρας, στην αρχή µεν µε ισοπεδωτήρα και 
στην τελική φάση, όπου χρειαστεί,  χειρονακτικά µε χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύµφωνα 
µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες της προµήθειας,  του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 150 
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα  ευρώ  
 
A.T. : 14    
Άρθρο 14:  Προετοιµασία διαµορφωµένου παρτεριού  για φύτευση εποχικών ή εδαφοκαλυπτικών θάµνων 
Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, 
υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των 
χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα. 
Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουµικά, 
περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.   
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες της προµήθειας,  του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 70 
(Ολογράφως) : εβδοµήντα  ευρώ  
 
Α.Τ.:15 
Άρθρο 15: ∆ιαµόρφωση θάµνων ύψος <1,7 µ σε µπορντούρα µε χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας  
∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας. 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)  
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  0,30 
(Ολογράφως):  τριάντα λεπτά 
 
Α.Τ.:16 
Άρθρο 16: ∆ιαµόρφωση  ψηλών θάµνων ύψος >1,7 µ σε µπορντούρα µε όποιο µέσο απαιτείται (χειροκίνητο 
µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας  ή και τηλεσκοπικό µηχανοψάλιδο-αλυσοπρίονο, αλυσοπρίονο κ.α.) 
∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας. 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)  
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  0,90 
(Ολογράφως): ενενήντα  λεπτά 
 
Α.Τ.:17 
Άρθρο 17: ∆ιαµόρφωση  ψηλών θάµνων  σε µπορντούρα µε ύψος >1,7 και φάρδος >1,5 µ µε όποιο µέσο 
απαιτείται (χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας  ή και τηλεσκοπικό µηχανοψάλιδο-
αλυσοπρίονο,αλυσοπρίονο κ.α.) 
∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας. 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)  
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):          1,50 
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(Ολογράφως): ένα ευρώ και πενήντα  λεπτά 
 
Α.Τ.:18 
Άρθρο 18: Τοποθέτηση καπάκι φρεατίου διαφόρων διαστάσεων µε ανάγλυφη επιφάνεια Λαµαρίνα 
ανάγλυφος ροµβοειδής (µπακλαβωτή) πάχους 3 mm  
 (περιλαµβάνεται το καπάκι)  
Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι φρεατίου σε διάφορες διαστάσεις από ανάγλυφη ροµβοειδή 
(µπακλαβωτή) λαµαρίνα πάχους 3 mm µε δυνατότητα  για τοποθέτηση  κλειδαριάς , έτοιµο στις ζητούµενες 
διαστάσεις.  Στην τιµή µονάδας (m2) περιλαµβάνονται οι δαπάνες της προµήθειας, της τοποθέτησης 
(µικροϋλικά –εξαρτήµτα για την τοποθέτηση),  του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
Τιµή ανά  τετραγωνικό  µέτρο (m2)  
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):       60 
(Ολογράφως): εξήντα  ευρώ  
 
Α.Τ.:19 
Άρθρο 19:  Φυτοπροστασία εποχικών µε βιολογικά σκευάσµατα σε χώρους πρασίνου 
Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή µυκητοκτόνων, εντοµοκτόνων ή άλλων 
βιολογικών  σκευασµάτων. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων, 
των εργαλείων και των σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία . 
Τιµή ανά τετραγωνικό  µέτρο  (m2) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :1 ,00  
(Ολογράφως) : ένα ευρώ 
 
Α.Τ.:20  
Άρθρο 20: Προµήθεια και τοποθέτηση  γεωϋφάσµατος-Προµήθεια και τοποθέτηση διακοσµητικού χαλικιού  
No 7 σε πάχος  5-7 cm 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια του γεωϋφάσµατος και του διακοσµητικού χαλικιού καθώς και οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων, και των µικροϋλικών που θα 
χρησιµοποιηθούν  σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης  
Τιµή ανά τετραγωνικό  µέτρο  (m2) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :12 ,00  
(Ολογράφως) : δώδεκα  ευρώ 
 
Α.Τ.:21 
Άρθρο 21: Προµήθεια και τοποθέτηση  γεωϋφάσµατος & Προµήθεια και τοποθέτηση φλούδας πεύκου σε 
πάχος  3-4  cm 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια του γεωυφάσµατος και της φλούδας πεύκου,  καθώς και οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων, και των µικροϋλικών που θα 
χρησιµοποιηθούν  σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης  
Τιµή ανά τετραγωνικό  µέτρο  (m2) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 14,00  
(Ολογράφως) : δεκατέσσερα  ευρώ  
 
Α.Τ.:22 
Άρθρο 22:  Προµήθεια και συµπλήρωση µε κηπευτικό χώµα οπών σε χώρους πρασίνου,  
Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το 
κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο 
τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους 
µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. Ισοπαχής διάστρωση 
στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώµατος ή άµµου ή µίγµατος κηπευτικού χώµατος - άµµου όπου 
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χρειαστεί,  χειρονακτικά µε χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες  προµήθειας, µεταφοράς, του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο  κηπευτικού χώµατος (m3) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 6,00  
(Ολογράφως) : έξι  ευρώ  
 
Α.Τ.:23 
Άρθρο 23: Μυοκτονία σε φρεάτια 
Kατασκευή και τοποθέτηση δολωµατικής παγίδας, οποιουδήποτε τύπου και µεγέθους, σε σταθερό σηµείο µε 
την δαπάνη για το µυοκτόνο σκεύασµα, το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα εργαλεία που απαιτούνται για 
την εκτέλεση της εργασίας. 
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ) δολωµατική παγίδα 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 8,00  
(Ολογράφως) : οχτώ  ευρώ  
 
Α.Τ.: 24 
Άρθρο 24: Συντήρηση  στοιχείων νερού µε υδροχαρή φυτά  
Η ηµερήσια ολοκληρωµένη επέµβαση στους χώρους  (λίµνες Νέα Παραλία)  περιλαµβάνει :  
1. Καθαριότητα, αποµάκρυνση σκουπιδιών, αποµάκρυνση άλγης  
2. Συντήρηση φυτικού υλικού, µε οποιοδήποτε µέσο (αραίωµα νούφαρα, ψαλίδισµα υδροχαρών, 
αποµάκρυνση ξερών, υπερώριµων, κοπή χλόης  στις νησίδες εντός της λίµνης και εκτός αυτών  κ.α.). 
3. Αποµάκρυνση αυθηµερόν όλων των υλικών που προέκυψαν, µεταφορά  και απόρριψή τους, σε θέσεις που 
επιτρέπεται από τη νοµοθεσία.  
4. ∆απάνες εργατοτεχνικού προσωπικού µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται  ανά επέµβαση. 
5. Κάθε είδους εργασία που απαιτείται από ένα άτοµο αποκλειστικά  απασχολούµενο  στο χώρο της λίµνης  
(οκτάωρο ανά επέµβαση)  µε τον ειδικό εξοπλισµό  και την απαραίτητη ενδυµασία (ειδική  αδιάβροχη φόρµα 
–σαλοπέτα, µπότες ψηλές κ.α.) προκειµένου οι λίµνες να βρίσκονται όλο το έτος σε άριστη κατάσταση.  
Τιµή ανά επέµβαση (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 40,00  
(Ολογράφως) : σαράντα  ευρώ  
 
Α. Τ.: 25 
Άρθρο 25: Προµήθεια ετήσιων - βολβών και φύτευση  
Προµήθεια ετήσιων-εποχικών φυτών βολβών (νάρκισου, τουλίπας, κ.α), αποθήκευση, συντήρηση ως την 
ηµεροµηνία φύτευσης. Μεταφορά επί τόπου στον χώρο φύτευσης. Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, 
δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατοµής, φύτευση µε τη σωστή τοποθέτηση του φυτού µέσα στο λάκκο 
µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα 
στο λάκκο, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν  από τη διάνοιξη των λάκκων και τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία 
κλπ. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  0,50  
(Ολογράφως):  πενήντα λεπτά 
 
Α. Τ.: 26 
Άρθρο 26: Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών Π1  
Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών µε τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα 



∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                                
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ  

 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 

  10 

απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών πολυετών φυτών 
σε άριστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, µεταφορά στο χώρο φύτευσης 
(Αφορά  βιγόνιες, κυκλάµινα, υάκινους , χρυσάνθεµα, αρωµατικά κ.α.) σε γλαστράκια. .  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  1,00 
(Ολογράφως):  ένα  ευρώ 
 
Α. Τ.: 27 
Άρθρο  27: Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών  Π2 
Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών µε τις δαπάνες 
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών 
σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, µεταφορά στο χώρο φύτευσης. 
(προτεινόµενα είδη   χρυσάνθεµα, αλεξανδρινά, αρωµατικά κ.α) σε γλαστράκια- άνοιγµα λάκκων και φύτευση  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 2,00  
(Ολογράφως):  δύο   ευρώ 
 
Α. Τ.: 28:  Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µέγεθος αντίστοιχο της κατηγορίας Θ2 
Άρθρο 28: Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του 
εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση 
των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, µεταφορά στο χώρο φύτευσης 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 4,30    
(Ολογράφως):  τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά  
 
Α. Τ.: 29 
Άρθρο 29:Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µέγεθος αντίστοιχο της κατηγορίας Θ3 
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων 
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε άριστη 
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, µεταφορά στο χώρο φύτευσης 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 7,40   
(Ολογράφως):  εφτά ευρώ και σαράντα  λεπτά  
 
Α. Τ.: 30 
Άρθρο 30 : Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µέγεθος αντίστοιχο της κατηγορίας Θ4 
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον 
τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 
µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων 
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε άριστη 
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, µεταφορά στο χώρο φύτευσης. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 14 
(Ολογράφως):  δεκατέσσερα  ευρώ  
 



∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                                
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ  

 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 

  11 

Α. Τ.: 31 
 Άρθρο 31: ∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα), µέγεθος αντίστοιχο της κατηγορίας ∆4 
Για την προµήθεια ενός καλλωπιστικού δένδρου (αειθαλές ή φυλλοβόλο) όπως περιγράφεται στον  πίνακα 
φυτών στην Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές, µαζί µε τις δαπάνες για τη συσκευασία, φορτοεκφόρτωση 
και µεταφορά στον τόπο του έργου, τις τυχόν δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης του στο 
φυτώριο του εργοταξίου µέχρι τη φύτευση του, τις πλάγιες µεταφορές, τις τυχόν απώλειες κατά τη µεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τη δαπάνη των υλικών που θα χρειαστούν, την αµοιβή του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και την αποζηµίωση των εργαλείων και µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν 
όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προµήθεια. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  25,00 
(Ολογράφως): είκοσι πέντε  ευρώ 
 
Α. Τ.: 32 
Άρθρο 32: ∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα) µέγεθος αντίστοιχο της κατηγορίας ∆5 
Για την προµήθεια ενός καλλωπιστικού δένδρου (αειθαλές ή φυλλοβόλο) όπως περιγράφεται στον  πίνακα 
φυτών στην Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές, µαζί µε τις δαπάνες για τη συσκευασία, φορτοεκφόρτωση 
και µεταφορά στον τόπο του έργου, τις τυχόν δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησής του στο 
φυτώριο του εργοταξίου µέχρι τη φύτευση του, τις πλάγιες µεταφορές, τις τυχόν απώλειες κατά τη µεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τη δαπάνη των υλικών που θα χρειαστούν, την αµοιβή του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και την αποζηµίωση των εργαλείων και µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν 
όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προµήθεια. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  45,00 
(Ολογράφως): σαράντα πέντε  ευρώ 
 
Α.Τ.: 33 
Άρθρο 33: ∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα) µέγεθος αντίστοιχο της κατηγορίας ∆6   
Για την προµήθεια ενός καλλωπιστικού δένδρου όπως περιγράφεται στον  πίνακα φυτών στην Τεχνική 
Περιγραφή και Προδιαγραφές, µαζί µε τις δαπάνες για τη συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά στον 
τόπο του έργου, τις τυχόν δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης του στο φυτώριο του 
εργοταξίου µέχρι τη φύτευσή του, τις πλάγιες µεταφορές, τις τυχόν απώλειες κατά τη µεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τη δαπάνη των υλικών που θα χρειαστούν, την αµοιβή του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και την αποζηµίωση των εργαλείων και µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν 
όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προµήθεια 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  80,00 
(Ολογράφως):  ογδόντα    ευρώ  
 
Α.Τ.: 34 
Άρθρο 34: ∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα) µέγεθος αντίστοιχο της κατηγορίας)  ∆7   
Για την προµήθεια ενός καλλωπιστικού δένδρου όπως περιγράφεται στον  πίνακα φυτών στην Τεχνική 
Περιγραφή και Προδιαγραφές, µαζί µε τις δαπάνες για τη συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά στον 
τόπο του έργου, τις τυχόν δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης του στο φυτώριο του 
εργοταξίου µέχρι τη φύτευσή του, τις πλάγιες µεταφορές, τις τυχόν απώλειες κατά τη µεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τη δαπάνη των υλικών που θα χρειαστούν, την αµοιβή του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και την αποζηµίωση των εργαλείων και µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν 
όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προµήθεια 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 120,00 
(Ολογράφως): εκατόν είκοσι ευρώ  
 



∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                                
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ  

 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 

  12 

Α.Τ.: 35 
Άρθρο 35: ∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα) µέγεθος αντίστοιχο της κατηγορίας) ∆9   
Για την προµήθεια ενός καλλωπιστικού δένδρου όπως περιγράφεται στον  πίνακα φυτών στην Τεχνική 
Περιγραφή και Προδιαγραφές, µαζί µε τις δαπάνες για τη συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά στον 
τόπο του έργου, τις τυχόν δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης του στο φυτώριο του 
εργοταξίου µέχρι τη φύτευσή του, τις πλάγιες µεταφορές, τις τυχόν απώλειες κατά τη µεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τη δαπάνη των υλικών που θα χρειαστούν, την αµοιβή του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και την αποζηµίωση των εργαλείων και µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν 
όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προµήθεια 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  220,00 
(Ολογράφως):  διακόσια είκοσι ευρώ  
 
Α.Τ.: 36 
Άρθρο 36 : Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m καθώς και 
καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των άχρηστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται 
όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη 
εκτέλεση της εργασίας. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  0,50  
(Ολογράφως):  πενήντα   λεπτά 
  
Α.Τ.: 37 
Άρθρο 37: Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά  εδάφη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m καθώς και 
καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των άχρηστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται 
όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη 
εκτέλεση της εργασίας. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  1,30  
(Ολογράφως):  ένα ευρώ και τριάντα   λεπτά 
 
Α.Τ.: 38 
Άρθρο 38 : Άνοιγµα λάκκων   σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,80-1,00 x 0,80-1,00 x 
0,80-1,00 m 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,80-1,00 x 0,80-1,00 x 0,80-1,00 m 
καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των άχρηστων υλικών. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για 
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.   
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 4,00 
(Ολογράφως):  τέσσερα  ευρώ  
 
Α. Τ.: 39 
Άρθρο 39: Φύτευση ετήσιων - βολβών   
Ετήσιων-εποχικών φυτών βολβών (νάρκισου, τουλίπας, ίριδας κ.α), αποθήκευση, συντήρηση ως την 
ηµεροµηνία φύτευσης. Μεταφορά επί τόπου στον χώρο φύτευσης. Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, 
δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατοµής, φύτευση µε τη σωστή τοποθέτηση του φυτού µέσα στο λάκκο 
µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα 
στο λάκκο, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη αποµάκρυνσης 
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όλων των υλικών που θα προκύψουν  από τη διάνοιξη των λάκκων και τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία 
κλπ. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  0,35  
(Ολογράφως): τριάντα πέντε  λεπτά 
 
Α.Τ.: 40 
Άρθρο 40 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου  µέχρι 1,50 lt 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος 
µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  0,80 
(Ολογράφως):  ογδόντα λεπτά 
  
Α.Τ.: 41 
Άρθρο  41: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του 
χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνεται 
η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία 
κλπ.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  1,10 
(Ολογράφως): ένα ευρώ και δέκα  λεπτά  
 
Α.Τ.: 42 
Άρθρο  42: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,00 - 12,00 lt 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,00 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του 
χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνεται 
η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία 
κλπ.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  1,30 
(Ολογράφως): ένα ευρώ και τριάντα  λεπτά  
 
Α.Τ.: 43 
Άρθρο  43: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23,00 - 40,00 lt 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23,00 - 40,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του 
χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνεται 
η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία 
κλπ.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  4,50 
(Ολογράφως): τέσσερα  ευρώ και πενήντα   λεπτά  
 
Α.Τ.: 44 
Άρθρο  44:  Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41,00 - 80,00 lt 
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Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41,00 - 80,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού 
στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του 
χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνεται 
η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία 
κλπ.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  6,80 
(Ολογράφως): έξι  ευρώ και ογδόντα  λεπτά  
 
Α.Τ.: 45 
Άρθρο 45: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 81 - 150 lt  
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 81 - 150 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος 
µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  11,50 
(Ολογράφως): έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά   
 
Α.Τ.: 46 
Άρθρο 46: Υποστύλωση δένδρων µε την αξία του πασσάλου 
Η εργασία αφορά στην υποστύλωση ενός τεµαχίου δέντρου µε την αξία του πασσάλου (ευθυτενούς, 
αποφλοιωµένου, βαµµένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m από κατάλληλα 
είδη δένδρων). Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών 
και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την έµπηξή του στο έδαφος σε βάθος 0,50 m σε 
οποιοδήποτε τύπο εδάφους και σε οποιαδήποτε κλίση και την πρόσδεσή του µε κατάλληλο υλικό στο δέντρο.
  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 2,30 
(Ολογράφως): δύο ευρώ και τριάντα  λεπτά 
  
Α.Τ.: 47 
Άρθρο 47: Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών, µε διάµετρο µέχρι 0,60 m  
Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, µε διάµετρο µέχρι 0,60 m, σε έδαφος οποιασδήποτε 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.)  
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 0,25 
(Ολογράφως): είκοσι πέντε  λεπτά 
 
Α.Τ.:  48 
Άρθρο 48:  Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών, µε διάµετρο από 0,61 m και άνω  
Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, µε διάµετρο από 0,61 m και άνω, σε έδαφος οποιασδήποτε 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.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  0,44 
(Ολογράφως): σαράντα τέσσερα λεπτά 
 
Α.Τ.: 49 
Άρθρο 49: Άρδευση φυτών µε βυτίο 
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Άρδευση φυτού µε βυτίο µε την αξία, την µεταφορά του νερού επί τόπου, την σταλία του αυτοκινήτου και το 
πότισµα µε λάστιχο κατάλληλης διατοµής σε ποσότητα 15 lt ανά θάµνο και 30 lt ή περισσότερο ανά δένδρο. 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  0,10 
(Ολογράφως):  δέκα λεπτά 
 
Α.Τ.: 50 
Άρθρο 50: Άρδευση φυτών µε λάστιχο  
Άρδευση φυτού µε  λάστιχο κατάλληλης διατοµής, από παροχή στο πάρκο,  σε ποσότητα 15 lt ανά θάµνο και 
30 lt ή περισσότερο ανά δένδρο. Άρδευση παρτεριών εποχικών µε την απαιτούµενη ποσότητα (κορεσµός). 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  0,05 
(Ολογράφως):   πέντε λεπτά 
 
Α.Τ.: 51 
Άρθρο 51: ∆ιαµόρφωση κόµης ετησίων και πολυετών ποωδών Ψαλλίδισµα αγροστωδών (στίπα- µίσχαθος -
πενισετο-φεστούκα κ.α), ποωδών (γκάουρα, περόφσκια κ.α.) 
∆ιαµόρφωση κόµης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών σύµφωνα µε την µελέτη. Στην τιµή µονάδας 
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 τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  0,10 
(Ολογράφως):  δέκα λεπτά 
 
Α.Τ.: 52 
Άρθρο 52: Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως 
1,70 m 
Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως    1,70 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 επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  0,70 
(Ολογράφως):  εβδοµήντα λεπτά 
 
Α. Τ.: 53 
Άρθρο 53: Κλάδεµα, ανανέωση κόµης παλαιών ανεπτυγµένων θάµνων ύψους πάνω  από 1,70 m 
Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης παλαιών ανεπτυγµένων θάµνων ύψους πάνω από 1,70 
m.Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτούµενου 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.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 2,50  
(Ολογράφως): δύο ευρώ και πενήντα  λεπτά  
 
Α. Τ.: 54 
Άρθρο 54: Ψαλίδισµα πικροδάφνες περίµετρο 3m και ύψος άνω των 2m (παραλίας)  
Ψαλίδισµα πικροδάφνες περίµετρο 3m και ύψος άνω των 2m (παραλίας). Περιλαµβάνεται η δαπάνη του 
απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων η επάλειψη των τοµών καθώς και η 
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δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που 
επιτρέπουν οι αρµόδιες αρχές. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 2,50  
(Ολογράφως): δύο ευρώ και πενήντα  λεπτά  
 
Α. Τ.: 55 
Άρθρο 55: Κλάδεµα, ανανέωση κόµης παλαιών ανεπτυγµένων θάµνων αναρριχώµενων (κοιµητηρίων και Ν. 
Παραλίας)  
Ανανέωση παλαιών ανεπτυγµένων αναρριχώµενων θάµνων (µπιγκνόνιες και κισσός κυρίως στα Κοιµητήρια). 
Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτούµενου 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.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 2,50  
(Ολογράφως): δύο ευρώ και πενήντα  λεπτά  
 
Α. Τ.: 56 
Άρθρο 56: Κλάδεµα -κόψιµο υπερώριµων σε τριανταφυλιές 
Χειµερινό βαθύ  κλάδεµα τριανταφυλλιάς. Ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές παρεµβάσεις αποµάκρυνσης 
υπερώριµων (µια φορά την εβδοµάδα).Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτούµενου 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 και .αφορά την ετήσια παρέµβαση ανά θάµνο. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 2,50  
(Ολογράφως): δύο ευρώ και πενήντα  λεπτά  
 
Α. Τ.: 57 
Άρθρο 57: ∆ιαµόρφωση κόµης  δένδρων ύψους µέχρι 4 m 
∆ιαµόρφωση κόµης δένδρου ύψους µέχρι 4 m µε τη δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα 
εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται καθώς και τη δαπάνη για την αποµάκρυνση 
των προϊόντων κοπής σε µορφή θρύµµατος και την απόρριψή τους σε  χώρο που θα του υποδείξει η 
υπηρεσία. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 7,00 
(Ολογράφως): εφτά ευρώ 
 
Α. Τ.: 58 
Άρθρο 58: ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m 
∆ιαµόρφωση κόµης δένδρου 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 σε µορφή θρύµµατος και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες αρχές.   
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 20,00 
(Ολογράφως): είκοσι  ευρώ 
 
Α.Τ.: 59 
Άρθρο 59: Κοπή δένδρων ύψους  4 - 8 m 
Η εργασία κοπής ενός δέντρου µε ύψος από 4 µέχρι 8 m περιλαµβάνει τη δαπάνη του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν, τη δαπάνη 
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για την αποµάκρυνση των προϊόντων κοπής σε µορφή θρύµµατος και την απόρριψή τους σε  χώρο που θα 
του υποδείξει η υπηρεσία. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  31,00 
(Ολογράφως):  τριάντα ένα  ευρώ  
 
Α. Τ.: 60 
Άρθρο  60: Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 8-12 m σε πλατείες, πάρκα κλπ 
Κλάδεµα ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους από 8 µέχρι 12 m σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους. 
Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου  εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων η επάλειψη των 
τοµών  καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής σε µορφή θρύµµατος και απόρριψής τους 
σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες αρχές. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 60,00  
(Ολογράφως): εξήντα ευρώ 
 
Α. Τ.: 61 
Άρθρο 61: Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 12-16 m σε πλατείες, πάρκα κλπ 
Κλάδεµα ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους από 12 µέχρι 16 m σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους. 
Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων η επάλειψη των 
τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής  σε µορφή θρύµµατος και απόρριψής τους 
σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες αρχές. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 90,00  
(Ολογράφως): ενενήντα ευρώ 
 
Α. Τ.: 62 
Άρθρο  62: Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16-20 m σε πλατείες,πάρκα κλπ 
Κλάδεµα ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους από 16 µέχρι 20 m σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους. 
Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων η επάλειψη των 
τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής  σε µορφή θρύµµατος και απόρριψής τους 
σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες αρχές. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 160,00  
(Ολογράφως): εκατόν εξήντα   ευρώ 
 
Α. Τ.: 63 
Άρθρο 63: Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20 m σε πλατείες, πάρκα κλπ 
Κλάδεµα ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20 m σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους. 
Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων η επάλειψη των 
τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής σε µορφή θρύµµατος και απόρριψής τους 
σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες αρχές. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 210,00  
(Ολογράφως): διακόσια  δεκα ευρώ 
 
Α. Τ.: 64 
Άρθρο 64: Κλάδεµα φοίνικα -χαµαίρωπα ύψους κορµού  ως 2,5m 
Κλάδεµα φοίνικα -χαµαίρωπα ύψους κορµού  ως 2,5m, σύµφωνα µε τη  µελέτη  (ΕΛΟΤ ΤΟ 10-06-04-01) 
Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων 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. 
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  7,00 
(Ολογράφως):  εφτά  ευρώ  
 
Α. Τ.: 65 
Άρθρο 65: Κλάδεµα φοίνικα -χαµαίρωπα ύψους κορµού  πάνω από  2,5m 
Κλάδεµα φοίνικα -χαµαίρωπα ύψους κορµού  πάνω από  2,5m σύµφωνα µε τη  µελέτη  (ΕΛΟΤ ΤΟ 10-06-04-
01) Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων 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.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  18,00 
(Ολογράφως):  δεκαοχτώ  ευρώ  
 
Α. Τ.: 66 
Άρθρο 66: Καθαρισµός -εκρίζωση-αποµάκρυνση ανεπιθύµητης βλάστησης -δενδρυλίων (αείλανθοι)  σε 
πάρκα -νησίδες -αδιαµόρφωτους χώρους  ύψους ως 3 µ 
Καθαρισµός -εκρίζωση-αποµάκρυνση ξενικών ειδών (αείλανθοι) σύµφωνα µε τη  µελέτη  (ΕΛΟΤ ΤΟ 10-07-
01-00). Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την εκρίζωση του υπόγειου τµήµατος του δέντρου µε µηχανικό 
εκσκαφέα, τον τεµαχισµό σε µικρότερα τµήµατα και την αποµάκρυνση όλων των προϊόντων εκρίζωσης µε 
φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για όλες τις 
παραπάνω εργασίες εκτός από τις εργασίες κοπής. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  3,00 
(Ολογράφως):  τρία ευρώ  
 
Α. Τ.: 67 
Άρθρο 67 Καθαρισµός -εκρίζωση-αποµάκρυνση ανεπιθύµητης βλάστησης –δενδρυλίων (αείλανθοι)  σε 
πάρκα -νησίδες -αδιαµόρφωτους χώρους  ύψους  πάνω από  3 µ 
Καθαρισµός -εκρίζωση-αποµάκρυνση ξενικών ειδών (αείλανθοι) σύµφωνα µε τη  µελέτη  (ΕΛΟΤ ΤΟ 10-07-
01-00).Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την εκρίζωση του υπόγειου τµήµατος του δέντρου µε µηχανικό 
εκσκαφέα, ανεπιθύµητης βλάστησης -δενδρυλίων (αΰλανθοι), τον τεµαχισµό σε µικρότερα τµήµατα και την 
αποµάκρυνση όλων των προϊόντων εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται 
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για όλες τις παραπάνω εργασίες εκτός από τις εργασίες κοπής. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  8,00 
(Ολογράφως):  οχτώ   ευρώ  
 
Α.Τ.: 68 
Άρθρο 68 : Εκρίζωση µεγάλων δένδρων µε περίµετρο κορµού από 0,91 µέχρι 1,20 m 
Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την εκρίζωση του υπόγειου τµήµατος του δέντρου µε µηχανικό εκσκαφέα, µε 
περίµετρο κορµού από 0,91 µέχρι 1,20 m, µετρούµενου στο ύψος του εδάφους, τον τεµαχισµό σε µικρότερα 
τµήµατα και την αποµάκρυνση όλων των προϊόντων εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που 
επιτρέπεται Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για όλες τις παραπάνω εργασίες εκτός από τις 
εργασίες κοπής. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  11,00 
(Ολογράφως):  έντεκα  ευρώ  
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Α.Τ.: 69 
Άρθρο 69:  Εκρίζωση µεγάλων δένδρων µε περίµετρο κορµού από 1,21 µέχρι 1,50 m 
Η εργασία περιλαµβάνει την εκρίζωση του υπόγειου τµήµατος του δέντρου µε µηχανικό εκσκαφέα, µε 
περίµετρο κορµού από 1,21 m µέχρι 1,50 m, µετρούµενου στο ύψος του εδάφους, τον τεµαχισµό σε µικρότερα 
τµήµατα και την αποµάκρυνση όλων των προϊόντων εκρίζωσης  µε φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που 
επιτρέπεται. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για όλες τις παραπάνω εργασίες εκτός από τις 
εργασίες κοπής.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  15,50 
(Ολογράφως):  δεκαπέντε ευρώ και πενήντα  λεπτά 
 
Α.Τ.: 70 
Άρθρο  70 : Εκρίζωση µεγάλων δένδρων µε περίµετρο κορµού πάνω από 1,51 m 
Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την εκρίζωση του υπόγειου τµήµατος του δέντρου µε µηχανικό εκσκαφέα, µε 
περίµετρο κορµού από 1,51 µέχρι 2,00 m, µετρούµενου στο ύψος του εδάφους µε µηχανικά µέσα, τον 
τεµαχισµό σε µικρότερα τµήµατα και την αποµάκρυνση όλων των προϊόντων εκρίζωσης µε φορτηγό 
αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού 
που θα εργαστεί, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για όλες τις παραπάνω 
εργασίες εκτός από τις εργασίες κοπής.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά):  22,00 
(Ολογράφως):  είκοσι δύο   ευρώ  
 
A.T. :71    
Άρθρο  71:  Φυτοπροστασία δένδρων ύψους κάτω  από 4m µε βιολογικά σκευάσµατα  
Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή µυκητοκτόνων, εντοµοκτόνων ή άλλων 
βιολογικών  σκευασµάτων. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων, 
των εργαλείων και των σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία . 
Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m 
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,50  
(Ολογράφως) : ένα  ευρώ και πενήντα λεπτά  
 
A.T. :72    
Άρθρο  72:  Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4m µε βιολογικά σκευάσµατα  
Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή µυκητοκτόνων, εντοµοκτόνων ή άλλων 
βιολογικών  σκευασµάτων. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων, 
των εργαλείων και των σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία . 
Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m 
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,00  
(Ολογράφως) : δύο  ευρώ  
 
A.T. :73    
Άρθρο  73:  Φυτοπροστασία θάµνων -τριανταφυλλιών µε βιολογικά σκευάσµατα σε χώρους πρασίνου 
Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή µυκητοκτόνων, εντοµοκτόνων ή άλλων 
βιολογικών  σκευασµάτων. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων, 
των εργαλείων και των σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία . 
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,50  
(Ολογράφως) : ένα ευρώ και πενήντα λεπτά  
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Αρθρο 74  
Αρθρο 74 : Τοποθέτηση παγίδων στους φοίνικες πρόληψης προσβολής από Rhynchophorus ferrugineus 
Τοποθέτηση παγίδων τύπου funnel µε φερορµόνη. Συµπεριλαµβάνεται  εκτός της εργασίας   και το κόστος 
αυτών . 
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :40 
(Ολογράφως) : σαράντα ευρώ  
 
Αρθρο 75 
Αρθρο 75: Φυτοπροστασία προσβεβληµένου – ξερού  φοίνικα από Rhynchophorus ferrugineus 
Έγχυση µε βιολογικά ή συµβατικά φυτοπροστατευτικά εγκεκριµένα εντοµοκτόνα, συµπεριλαµβανοµένου του 
κόστους των υλικών, των αµοιβών του προσωπικού, των εργαλείων µηχανηµάτων που θα απαιτηθούν, του 
κόστους  των µεταφορών και τις σχετικές  (10 εφαρµογές µε δόση εφαρµογής άνω των 10 lt ανά δέντρο). 
Κόστος  ολοκληρωµένης περαιωµένης εργασίας. 
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :100 
(Ολογράφως) : εκατό  ευρώ  
 
Αρθρο 76 
Αρθρο 76 : Κοπή και αποµάκρυνση ξερού  φοίνικα προσβεβληµένου  από Rhynchophorus ferrugineus 

 Εργασία ολικής κλάδευσης και κοπής φοίνικα. Μεταφορά σε σηµείο υπόδειξης της Υπηρεσίας, διάνοιξη 
τάφρου ταφής του Φοίνικα (άνω των 2m),  εφαρµογή εντοµοκτόνου και επαναπλήρωση µε χώµα. Η 
επιφάνεια κοπής ακτίνας 10m, κατά την εργασία  θα καλύπτεται από γαιωύφασµα. Περιλαµβάνεται το 
κόστος των  υλικών,  οι  αµοιβές  του προσωπικού, οι δαπάνες των  χρησιµοποιούµενων µηχανηµάτων, οι 
δαπάνες µεταφορών καθώς και οποιοδήποτε  κόστος δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά θα απαιτηθεί για την 
ολοκλήρωση της εργασίας. 

 Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) :120 
(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι ευρώ  
 
A.T. :77  
Άρθρο  77 :  Επιδιόρθωση αρδευτικών επιφανειακών σταλακτηφόρων συµπεριλαµβανοµένων των 
µικροϋλικών  
Σταλακτηφόροι Φ20  mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες ισαποχής 33 cm, ή 50 cm 
µε λαβύρινθο µακράς διαδροµής παροχής 2 lt/h ή 4 lt/h , θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη και µε 
µηχανισµό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, µε οµοιοµορφία παροχής σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 
atm. Προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων σύνδεσης και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του έργου, 
προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθµίσεις και δοκιµές και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,20  
(Ολογράφως) : ένα ευρώ και είκοσι λεπτά  
 
A.T. :78 
Άρθρο  78 :  Επιδιόρθωση υπόγειων αρδευτικών δικτύων, σταλακτηφόρων συµπεριλαµβανοµένων των 
µικροϋλικών 
 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (µε σταλακτηφόρους ή 
εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούµενο βάθος, χειρονακτικά. Σταλακτηφόροι Φ16-Φ20 mm 
από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µε λαβύρινθο µακράς διαδροµής και θάλαµο 
αυτορύθµισης, ισαποχής 33cm, µε οµοιοµορφία στην παροχή από 0,8 έως 4,00 atm ώστε να 
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ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', κατάλληλοι για 
υπόγεια τοποθέτηση, µε ενσωµατωµένο ή εξωτερικό σύστηµα αποτροπής της εισόδου των ριζών 
(ενσωµατωµένο ριζοαπωθητικό, φίλτρο µε ριζοαπωθητικό, εξωτερικός εκγχυτήρας κλπ) και σύστηµα 
αντιστράγγισης. 
Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση και εργασία πλήρους εγκατάστασης σε τάφρο 
ή επιφανειακά, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήµατος (µε εγκεκριµένο σκεύασµα), για διάστηµα 5 
ετών, δηλ. η εργασία και τα αναλώσιµα υλικά (ανταλλακτικά φίλτρων, φυτοφάρµακα κλπ)  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,90  
(Ολογράφως) : ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά  
 
A.T. :79    
Άρθρο  79 : Επιδιόρθωση υπόγειου δικτύου (σωληνώσεις Φ20, σκάψιµο- µικροϋλικά -αποκατάσταση πλήρης 
) 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείων αγωγών άρδευσης  σε χαλαρά ή γαιώδη 
εδάφη, στο απαιτούµενο βάθος, χειρονακτικά Σωλήνας Φ20 από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), 
πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) για 
διατοµές έως Φ20 mm, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (κάνναβη, τεφλόν κλπ). 
Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης 
επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 1,80  
(Ολογράφως) : ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά  
 
A.T. :80    
Άρθρο  80 : Επιδιόρθωση υπόγειου δικτύου (σωληνώσεις Φ25, σκάψιµο- µικροϋλικά -αποκατάσταση 
πλήρης)  
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείων αγωγών άρδευσης  σε χαλαρά ή γαιώδη 
εδάφη, στο απαιτούµενο βάθος, χειρονακτικά Σωλήνας Φ25 από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), 
πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) για 
διατοµές έως Φ25 mm, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (κάνναβη, τεφλόν κλπ). 
Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης 
επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,20  
(Ολογράφως) : δυο  ευρώ και είκοσι λεπτά  
 
A.T. : 81    
Άρθρο  81 : Επιδιόρθωση υπόγειου δικτύου (σωληνώσεις Φ32, σκάψιµο- µικροϋλικά -αποκατάσταση πλήρης 
) 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου, σε χαλαρά ή γαιώδη 
εδάφη, στο απαιτούµενο βάθος, χειρονακτικά Σωλήνας Φ 32 από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), 
πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) για 
διατοµές Φ32 mm, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (κάνναβη, τεφλόν κλπ). 
Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης 
επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,80  
(Ολογράφως) : δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά  
 
A.T. :82  
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Άρθρο  82  : Επιδιόρθωση υπόγειου δικτύου (σωληνώσεις Φ40, σκάψιµο-µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης  
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (µε σταλακτηφόρους ή 
εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούµενο βάθος, χειρονακτικά Σωλήνας από πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), ονοµαστικής διαµέτρου Φ40, πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 17), κατά EN 
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8074/8075 για διατοµές  Φ40 mm, δηλαδή 
σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων και 
εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, 
ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 4,10  
(Ολογράφως) : τέσσερα  ευρώ και δέκα λεπτά  
 
A.T. :83   
Άρθρο  83 : Επιδιόρθωση υπόγειου δικτύου (σωληνώσεις Φ50 σκάψιµο- µικροϋλικά -αποκατάσταση πλήρης  
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (µε σταλακτηφόρους ή 
εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούµενο βάθος, χειρονακτικά Σωλήνας από πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), ονοµαστικής διαµέτρου Φ50, πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8074/8075 για διατοµές  Φ50 mm, δηλαδή 
σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων και 
εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, 
ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 5,80  
(Ολογράφως) : πέντε  ευρώ και ογδόντα λεπτά   
 
A.T. :84   
Άρθρο  84: Επισκευή µεταλλικής στήλης αρδευτικών δικτύων 1 ή 2 ηλεκτροβανών- (µε διάθεση υλικών από 
την υπηρεσία)  
Εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την αποµάκρυνση της παλιάς στήλης, πλήρης   τοποθέτηση 
νέας- τοποθέτηση ηλεκτροβανών µε τη διάθεση των απαιτούµενων υλικών στον ανάδοχο από την υπηρεσία, 
δοκιµές και έλεγχος καλής  λειτουργίας  
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 10 
(Ολογράφως) : δέκα  ευρώ  
 
A.T. :85   
Άρθρο  85: Επισκευή µεταλλικής στήλης αρδευτικών δικτύων 3 ή 6 ηλεκτροβανών - δικτύου (µε διάθεση 
υλικών από την υπηρεσία)  
Εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την αποµάκρυνση της παλιάς στήλης, πλήρης   τοποθέτηση 
νέας µε τη διάθεση των απαιτούµενων υλικών στον ανάδοχο από την υπηρεσία, δοκιµές και έλεγχος καλής  
λειτουργίας  
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 17,00  
(Ολογράφως) : δεκαεφτά ευρώ  
 
A.T. :86 
Άρθρο  86: Αλλαγή µπαταρίας σε προγραµµατιστές  άρδευσης (συµπεριλαµβάνεται και η µπαταρία) 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και η τοποθέτηση µπαταρίας αλκαλική,  9 V και ο έλεγχος καλής λειτουργίας 
(∆οκιµαστική λειτουργία) 
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,80  
(Ολογράφως) : δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά  
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A.T. : 87   
Άρθρο  87: Αντικατάσταση - τοποθέτηση πλαστικού στρόγγυλου φρεατίου 6'' (συµπεριλαµβάνεται και το 
φρεάτιο) 
Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά εγκιβωτισµού και 
στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, στην οποία περιλαµβάνεται το άνοιγµα του λάκκου, 
η διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, η τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του 
λάκκου για την στράγγιση, η προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και 
κάθε άλλη απαραίτητη εργασία. 
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 8 ,00  
(Ολογράφως) : οχτώ ευρώ  
 
A.T. : 88    
Άρθρο  88  : Αντικατάσταση, προµήθεια  τοποθέτηση πλαστικού στρόγγυλου φρεατίου 10'' 
(συµπεριλαµβάνεται και το φρεάτιο) 
Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά εγκιβωτισµού και 
στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, στην οποία περιλαµβάνεται το άνοιγµα του λάκκου, 
η διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, η τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του 
λάκκου για την στράγγιση, η προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και 
κάθε άλλη απαραίτητη εργασία. 
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 10,00  
(Ολογράφως) : δέκα ευρώ  
 
A.T. : 89   
Άρθρο  89 : Αντικατάσταση, Προµήθεια και τοποθέτηση ορθογώνιου  φρεατίου  12'' τύπου jumpo 
(συµπεριλαµβάνεται και το φρεάτιο) 
Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά εγκιβωτισµού και 
στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, στην οποία περιλαµβάνεται το άνοιγµα του λάκκου, 
η διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, η τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του 
λάκκου για την στράγγιση, η προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και 
κάθε άλλη απαραίτητη εργασία. 
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 28,00  
(Ολογράφως) : είκοσι οχτώ ευρώ  
 
A.T. : 90   
Άρθρο  90 : Αντικατάσταση, Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικού ορθογώνιου  φρεατίου  14'' τύπου jumpo 
(συµπεριλαµβάνεται και το φρεάτιο) 
Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά εγκιβωτισµού και 
στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, στην οποία περιλαµβάνεται το άνοιγµα του λάκκου, 
η διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, η τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του 
λάκκου για την στράγγιση, η προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και 
κάθε άλλη απαραίτητη εργασία. 
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 40,00  
(Ολογράφως) : σαράντα ευρώ  
 
A.T. : 91  
Άρθρο  91 :  Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι πλαστικού στρόγγυλου φρεατίου  6''(συµπεριλαµβάνεται και 
το καπάκι) 
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Προµήθεια πλαστικό καπάκι στρόγγυλου φρεατίου  6''. Τοποθέτηση στο φρεάτιο και κάθε άλλη απαραίτητη 
εργασία. 
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,00  
(Ολογράφως) : δύο ευρώ  
 
A.T. :  92  
Άρθρο 92 :  Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι πλαστικού στρόγγυλου φρεατίου  10''(συµπεριλαµβάνεται και 
το καπάκι) 
Προµήθεια πλαστικό καπάκι στρόγγυλου φρεατίου  10''. Τοποθέτηση στο φρεάτιο και κάθε άλλη απαραίτητη 
εργασία. 
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,80  
(Ολογράφως) : δύο  ευρώ και ογδόντα λεπτά  
 
A.T. : 93  
Άρθρο 93 :  Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι πλαστικού ορθογώνιου  φρεατίου  12'' τύπου jumpo 
''(συµπεριλαµβάνεται και το καπάκι) 
Προµήθεια πλαστικό καπάκι ορθογώνιου φρεατίου  12'' τύπου jumpo. Τοποθέτηση στο φρεάτιο και κάθε άλλη 
απαραίτητη εργασία. 
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 6,50  
(Ολογράφως) : έξι  ευρώ και πενήντα λεπτά  
 
Α.T. : 94  
Άρθρο  94 : Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι ορθογώνιου  φρεατίου  14'' τύπου jumpo (συµπεριλαµβάνεται 
και το καπάκι) 
Πλαστικό καπάκι ορθογώνιου  φρεατίου  14'’ τύπου jumpo. Τοποθέτηση στο φρεάτιο και κάθε άλλη 
απαραίτητη εργασία. 
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 6,50  
(Ολογράφως) : έξι  ευρώ και πενήντα λεπτά  
 
A.T. : 95  
Άρθρο  95 : Αντικατάσταση  εκτοξευτήρα στατικού 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,7 - 5,5 m, µε ακροφύσιο 
σταθερού ή ρυθµιζόµενου τοµέα, κανονικής παροχής, ενσωµατωµένο ή πρόσθετο, µε αντιστραγγιστική 
βαλβίδα (antidrain) και σώµα ανύψωσης 10 cm.  
Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 2,50  
(Ολογράφως) : δύο  ευρώ και πενήντα λεπτά  
 
A.T. : 96  
Άρθρο  96: Προµήθεια και τοποθέτηση ακροφύσιου για στατικούς εκτοξευτήρες 
Προµήθεια και τοποθέτηση ακροφύσιου για στατικούς εκτοξευτήρες τύπου rotator τοποθετηµένο στον 
εκτοξευτήρα, χαµηλής παροχής, ακτινωτής εκτόξευσης, ακτίνας πάνω από 4,5 m. 
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 9,00  
(Ολογράφως) : εννέα  ευρώ  
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A.T. : 97 
Άρθρο   97: Αντικατάσταση  εκτοξευτήρα γραναζωτού ακτίνας ενεργείας 4-9,4 m, 1/2'' 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 4-9,4 m, 1/2'' BSP, µε 
βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας και µνήµη ρύθµισης τοµέα και σώµα 
ανύψωσης 10 cm πλαστικό. 
Προµήθεια εκτοξευκτήρων επί τόπου του έργου µε τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα 
µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 15,00  
(Ολογράφως) : δεκαπέντε ευρώ  
 
A.T. : 98 
Άρθρο   98 :  Αντικατάσταση  εκτοξευτήρα γραναζωτού ακτίνας ενεργείας 9,5-15,8  m, 3/4'' 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 9,5-15,8  m, 3/4'' 
BSP, µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας και µνήµη ρύθµισης τοµέα και σώµα 
ανύψωσης 10 cm πλαστικό. 
Προµήθεια εκτοξευκτήρων επί τόπου του έργου µε τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα 
µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά) : 17,00  
(Ολογράφως) : δεκαεφτά  ευρώ  
 
A.T. : 99 
Άρθρο   99 : Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ1'', ή Φ ¾’’ 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) Φ 1'' ή Φ ¾’’, πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας 
από 0,7 µέχρι 10 atm, µε µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο 
(actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά 
επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 43,00  
(Ολογράφως): σαράντα τρία  ευρώ  
 
A.T. : 100 
Άρθρο   100 : Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ1'', ή Φ ¾’’ 
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) Φ 1'' ή Φ ¾’’, πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας 
από 0,7 µέχρι 10 atm, µε µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο 
(actuator) 9 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά 
επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 50,00  
(Ολογράφως): πενήντα  ευρώ  
 
A.T. : 101 
Άρθρο   101 : Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ2''  
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) Φ 2’’, πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 
0,7 µέχρι 10 atm, µε µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο 
(actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά 
επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
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ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 160 
(Ολογράφως):   εκατόν εξήντα ευρώ  
 
A.T. : 102 
Άρθρο   102 : Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ 2''  
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) Φ 2'', πλαστικές, µε µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, ονοµ. πίεσης 10 
atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), µε 
µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 9 V / AC και δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας. Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 180,00  
(Ολογράφως): εκατόν ογδόντα ευρώ 
 
A.T. : 103 
Άρθρο   103 :  Τοποθέτηση πηνίο ηλεκτροβανών συγκράτησης (Latching) 9 V 
Προµήθεια πηνίου συγκράτησης (Latching) ηλεκτροβάνας µε τα παρελκόµενά του, σύνδεσή του από 
ειδικευµένο τεχνίτη σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση δοκιµών 
λειτουργίας.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 22,00  
(Ολογράφως) : είκοσι δύο ευρώ   
 
A.T. : 104  
Άρθρο   104 : Τοποθέτηση πηνίου ηλεκτροβανών συγκράτησης (Latching) 24 V 
Προµήθεια πηνίου συγκράτησης (Latching) ηλεκτροβάνας µε τα παρελκόµενά του, σύνδεσή του από 
ειδικευµένο τεχνίτη σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση δοκιµών 
λειτουργίας.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 18,00 
(Ολογράφως) : δεκαοχτώ ευρώ   
 
A.T. : 105  
Άρθρο   105 : Τοποθέτηση προγραµµατιστή µπαταρίας τύπου φρεατίου 1 ελεγχόµενης  ηλεκτροβάνας 
Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου 1 ελεγχόµενης ηλεκτροβάνας, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, 
κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών διάρκειας από 1 min µέχρι και 12 ώρες, µε δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής 
ηλεκτροβάνας . Έλεγχος ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m 
µέσω καλωδίου διατοµής 1,5 mm2. Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και πάσης φύσεως 
εξαρτηµάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών 
κλπ. για κανονική λειτουργία. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 160,00 
(Ολογράφως): εκατόν εξήντα  ευρώ   
 
A.T. : 106 
Άρθρο   106: Τοποθέτηση προγραµµατιστή τύπου φρεατίου 2 ελεγχόµενων ηλεκτροβανών 
Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου 2 ελεγχόµενων ηλεκτροβανών, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, 
κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών διάρκειας από 1 min µέχρι και 12 ώρες, µε δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής 
ηλεκτροβάνας . Έλεγχος ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m 
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µέσω καλωδίου διατοµής 1,5 mm2. Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και πάσης φύσεως 
εξαρτηµάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών 
κλπ. για κανονική λειτουργία. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 180,00 
(Ολογράφως): εκατόν ογδόντα ευρώ   
 
A.T. : 107 
Άρθρο   107: Τοποθέτηση προγραµµατιστή τύπου φρεατίου 4 ελεγχόµενων ηλεκτροβανών 
Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου 4 ελεγχόµενων ηλεκτροβανών, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, 
κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών διάρκειας από 1 min µέχρι και 12 ώρες, µε δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής 
ηλεκτροβάνας. Έλεγχος ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m 
µέσω καλωδίου διατοµής 1,5 mm2. Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και πάσης φύσεως 
εξαρτηµάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών 
κλπ. για κανονική λειτουργία. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 210,00 
(Ολογράφως): διακόσια δέκα ευρώ   
 
A.T. : 108   
Άρθρο   108:  Τοποθέτηση προγραµµατιστή τύπου φρεατίου 6 ελεγχόµενων ηλεκτροβανών 
Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου 6 ελεγχόµενων ηλεκτροβανών, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, 
κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών διάρκειας από 1 min µέχρι και 12 ώρες, µε δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής 
ηλεκτροβάνας. Έλεγχος ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m 
µέσω καλωδίου διατοµής 1,5 mm2. Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και πάσης φύσεως 
εξαρτηµάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών 
κλπ. για κανονική λειτουργία. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ  (Αριθµητικά): 280,00€ 
(Ολογράφως) :  διακόσια ογδόντα ευρώ   
 
 
 

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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ΠΡΟΜΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΓΙΩΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
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    ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ       

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. 1Η ∆Κ 2Η ∆Κ 3Η ∆Κ 4Η ∆Κ 5Η ∆Κ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑ  
ΚΟΙΜΗ-
ΤΗΡΙΑ  

ΖΩΟΛΟ-
ΓΙΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ  

ΚΟΙΝΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Α∆ΙΑΜΟΡ-
ΦΩΤΟΙ 
ΧΩΡΟΙ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

1 

Καθαρισμός  χλοοτάπητα και χώρου 

φυτών  στρ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 

2 

Καθαρισμός  χλοοτάπητα και από τους  

χώρους  φυτών φύλλων –

πευκοβελόνων κ.α , με μηχανικά μέσα 

αναρροφητήρες, φυσητήρες,  χρήση 

ατσαλόσκουπας στρ. 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 400,00 200,00 0,00 1.000,00 

3 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά στρ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 

4 

Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου 

χλοοτάπητα (συμπεριλαμβάνεται και ο 

χλοοτάπητας)  στρ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 

5 

Άρδευση χλοοτάπητα και χώρου 

φυτών με εκτοξευτήρες ή στάγδην (μη 

αυτοματοποιημένο σύστημα) στρ. 450,00 4.500,00 600,00 900,00 3.000,00 75,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 16.525,00 

6 

Κούρεμα χλοοτάπητα με μικρό 

ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση  στρ. 1.080,00 2.700,00 517,50 1.350,00 6.300,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 15.547,50 

7 

Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη 

χλοοκοπική μηχανή  στρ. 360,00 540,00 1.350,00 684,00 868,50 200,25 900,00 1.575,00 0,00 0,00 6.477,75 

8 Αερισμός χλοοτάπητα  στρ. 54,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

9 Βοτάνισμα με τα χέρια  στρ. 19,20 24,00 4,80 12,00 192,00 12,00 16,80 12,00 0,00 0,00 292,80 

10 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 

χειριστή  στρ. 153,00 337,50 202,50 216,00 742,50 45,00 900,00 450,00 0,00 500,00 3.546,50 

11 

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 

χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και 

ερείσματα οδικών αξόνων στρ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

12 Λίπανση χλοοτάπητα χειρονακτική  στρ. 96,00 216,00 124,50 135,60 477,90 13,35 300,00 0,00 0,00 0,00 1.363,35 
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13 

Διαμόρφωση νέου παρτεριού 

(περιλαμβάνεται η χάραξη, 

φρεζάρισμα, ψιλοχωματισμός, 

προσθήκη εδαφοβελτιωτικών λίπανση 

κ.α.) στρ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 

14 

Προετοιμασία διαμορφωμένου 

παρτεριού  για φύτευση εποχικών ή 

εδαφοκαλυπτικών θάμνων   στρ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 

15 

Διαμόρφωση θάμνων ύψος <1,7 μσε 

μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό 

ψαλίδι μπορντούρας  m 4.320,00 17.292,00 18.000,00 23.652,00 63.600,00 3.432,00 39.588,00 1.200,00 0,00 0,00 

171.084,0

0 

16 

Διαμόρφωση  ψηλών θάμνων ύψος 

>1,7 μ σε μπορντούρα με όποιο μέσο 

απαιτείται (χειροκίνητο μηχανικό 

ψαλίδι μπορντούρας  ή και 

τηλεσκοπικό μηχανοψάλιδο-

αλυσοπρίονο,αλυσοπρίονο κ.α.)   m 60,00 2.868,00 876,00 372,00 480,00 912,00 9.216,00 0,00 0,00 0,00 14.784,00 

17 

Διαμόρφωση  ψηλών θάμνων  σε 

μπορντούρα με ύψος >1,7 και φάρδος 

>1,5 μ με όποιο μέσο απαιτείται 

(χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι 

μπορντούρας  ή και τηλεσκοπικό 

μηχανοψάλιδο-

αλυσοπρίονο,αλυσοπρίονο κ.α.)   m 0,00 1.692,00 0,00 240,00 444,00 5.664,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 9.240,00 

18 

 Τοποθέτηση καπάκι φρεατίου 

διαφόρων διαστάσεων από 

μπακλαδωτή λαμαρίνα από χάλυβα  

πάχους  3 mm με δυνατότητα  για 

τοποθέτηση  κλειδαριάς  

(περιλαμβάνεται το φρεάτιο)  m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

19 

Φυτοπροστασία εποχικών με 

βιολογικά σκευάσματα σε χώρους 

πρασίνου m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 

20 

Προμήθεια και τοποθέτηση  

γεωυφάσματος-Προμήθεια και 

τοποθέτηση διακοσμητικό χαλίκι  No 7 

σε πάχος  5-7 cm m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 
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21 

Προμήθεια και τοποθέτηση  

γεωυφάσματος & Προμήθεια και 

τοποθέτηση φλούδας πεύκου σε 

πάχος  3-4 cm m² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 

22 

 Προμήθεια και συμπλήρωση με 

κηπευτικό χώμα οπών σε χώρους 

πρασίνου  m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 

23 Μυοκτονία σε φρεάτια  τεμ. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600 

24 

Συντήρηση  στοιχείων νερού με 

υδροχαρή φυτά (καθαριότητα, 

απομάκρυνση   άλγη, συντήρηση 

φυτών)  τεμ. 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300 

25 

Προμήθεια ετήσιων - βολβών και 

φύτευση  τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 25.000 

26 

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών 

και ετησίων, διετών, βολβωδών Π1   τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 4.000 

27 

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών 

και ετησίων, διετών, βολβωδών  Π2  τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 4.000 

28 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων 

μέγεθος αντίστοιχο της κατηγορίας Θ2 τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 

29 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων 

μέγεθος αντίστοιχο της κατηγορίας  θ3 τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400 

30 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων 

μέγεθος αντίστοιχο της κατηγορίας   

θ4 τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 

31 

Δένδρα (διάφορα αειθαλή και 

φυλλοβόλα), μέγεθος αντίστοιχο της 

κατηγορίας Δ4 τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 

32 

Δένδρα (διάφορα αειθαλή και 

φυλλοβόλα), μέγεθος αντίστοιχο της 

κατηγορίας Δ5 τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 70 

33 

Δένδρα (διάφορα αειθαλή και 

φυλλοβόλα), μέγεθος αντίστοιχο της 

κατηγορίας  Δ6 τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 
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34 

 Δένδρα (διάφορα αειθαλή και 

φυλλοβόλα), μέγεθος αντίστοιχο της 

κατηγορίας  Δ7 τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 

35 

Δένδρα (διάφορα αειθαλή και 

φυλλοβόλα), μέγεθος αντίστοιχο της 

κατηγορίας   Δ9 τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 

36 

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με 

εργαλεία χειρός, διαστάσεων 

0,30Χ0,30Χ0,30 m τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 11.400 0 11.400 

37 

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με 

εργαλεία χειρός, διαστάσεων 

0,50Χ0,50Χ0,50 m τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 270 

38 

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με 

εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,80-

1,00x0,80-1,00x0,80-1,00 m τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 

39 Φύτευση ετήσιων - βολβών   τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 60.000 

40 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 

όγκου μέχρι 1,5 lt τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 

41 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 

όγκου 2,00-4,00 lt τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 

42 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 

όγκου 4,0-12,00 lt τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 

43 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 

όγκου 23-40 lt τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 170 

44 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 

όγκου 41-80 lt τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 

45 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 

όγκου 81-150 lt τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 

46 

Υποστήλωση με την αξία του 

πασσάλου τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 270 

47 

Σχηματισμός λεκανών άρδευσης 

φυτών  διαμέτρου έως 0,60 m τεμ. 4.380 33.612 4.134 12.240 23.400 6.942 6.192 6.000 0 0 96.900 
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48 

Σχηματισμός λεκανών άρδευσης 

φυτών  διαμέτρου από 0,61 m και άνω τεμ. 2.010 2.742 3.000 918 804 924 3.744 12.420 0 0 26.562 

49 Άρδευση φυτών με βυτίο τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 20.000 

50 Άρδευση φυτών με λάστιχο  τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 50.016 0 50.016 

51 

Διαμόρφωση κόμης ετησίων και 

πολυετών ποωδώνΨαλλίδισμα 

αγροστωδών (στίπα- μίσχαθος -

πενισετο-φεστούκα κ.α), ποωδών 

(γκάουρα, περόφσκια κ.α.) τεμ. 0 6.000 0 0 43.500 123 0 0 0 0 49.623 

52 

Κλάδεμα θάμνων ανανέωση-

διαμόρφωση κόμης παλαιών 

αναπτυγμένων θάμνων ύψους εως 

1,70 m τεμ. 3.600 33.612 6.000 24.480 22.200 6.942 12.384 24.840 0 0 134.058 

53 

Κλάδεμα θάμνων ανανέωση κόμης 

παλαιών αναπτυγμένων θάμνων 

ύψους πάνω από 1,70 m τεμ. 1.080 2.742 1.134 1.836 1.824 924 7.488 2.400 0 0 19.428 

54 

Ψαλλίδισμα   πικροδάφνες  περίμετρο 

3 m  και ύψους  άνω των 2 m  

(παραλίας) τεμ. 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 360 

55 

Κλάδεμα, ανανέωση κόμης παλαιών 

ανεπτυγμένων θάμνων 

αναρριχώμενων (κοιμητηρίων)  τεμ. 0 0 0 0 0 180 4.032 600 0 0 4.812 

56 

Κλάδεμα -κόψιμο υπερώριμων σε 

τριανταφυλιές  τεμ. 90 753 900 675 6.000 72 684 300 0 0 9.474 

57 

Διαμόρφωση κόμης δένδρων  ύψους 

μέχρι 4 m τεμ. 0 0 0 0 0 0 250 0 600 0 850 

58 

Διαμόρφωση κόμηςδένδρων ύψους 4-

8 m τεμ. 0 0 0 0 0 94 300 0 400 0 794 

59 Κοπή δένδρων  ύψους από 4 μέχρι 8 m τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 

60 

Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων 

δένδρων ύψους 8-12 m, σε πλατείες 

πάρκα κλπ τεμ. 0 0 0 0 0 28 5 0 200 0 233 
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61 

Ανανέωση κόμης, ή κοπή μεγάλων 

δένδρων ύψους 12-16 m σε πλατείες 

πάρκα κλπ τεμ. 0 0 0 0 0 11 5 0 100 0 116 

62 

Ανανέωση κόμης, ή κοπή μεγάλων 

δένδρων ύψους 16-20 m σε πλατείες 

πάρκα κλπ τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 

63 

Ανανέωση κόμης, ή κοπή μεγάλων 

δένδρων ύψους πάνω από 20 m σε 

πλατείες πάρκα κλπ τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 

64 

Κλάδεμα φοίνικα -χαμαίρωπα ύψους 

κορμού  ως 2,5m τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 

65 

Κλάδεμα φοίνικα -χαμαίρωπα ύψους 

κορμού  πάνω από  2,5m τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 

66 

Καθαρισμός -εκρίζωση-απομάκρυνση 

ανεπιθύμητης βλάστησης -δενδρυλίων 

(αυλανθοι)  σε πάρκα -νησίδες -

αδιαμόρφωτους χώρους  ύψους ως 3 

μ τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 

67 

Καθαρισμός -εκρίζωση-απομάκρυνση 

ανεπιθύμητης βλάστησης -δενδρυλίων 

(αυλανθοι)  σε πάρκα -νησίδες -

αδιαμόρφωτους χώρους  ύψους  πάνω 

από  3 μ τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 

68 

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων με 

περίμετρο κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 

m τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

69 

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων με 

περίμετρο κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 

m τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

70 

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων με 

περίμετρο κορμού πάνω από 1,51 m τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

71 

Φυτοπροστασία δένδρων ύψους  κάτω  

από 4 m τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 
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72 

Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω 

από 4 m τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 

73 

Φυτοπροστασία θάμνων -

τριανταφυλλιών με βιολογικά 

σκευάσματα σε χώρους πρασίνου  τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 

74 

Τοποθέτηση παγίδων στους φοίνικες 

πρόληψης προσβολής από 

Rhynchophorus ferrugineus τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

75 

Φυτοπροστασία προσβεβλημένου – 

ξερού  φοίνικα από Rhynchophorus 

ferrugineus τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

76 

Κοπή και απομάκρυνση ξερού  φοίνικα 

προσβεβλημένου  από Rhynchophorus 

ferrugineus τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

77 

Επιδιόρθωση αρδευτικών 

επιφανειακών Σταλακτηφόροι 

συμπεριλαμβανομένων των 

μικρουλικών τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 

78 

Επιδιόρθωση αρδευτικών 

Σταλακτηφόροι 

συμπεριλαμβανομένων των 

μικρουλικών τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 

79 

Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου 

σωληνώσεις Φ20 (Σκάψιμο-μικρουλικά 

-αποκατάσταση πλήρης )  τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 

80 

Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου 

σωληνώσεις Φ25 (Σκάψιμο-μικρουλικά 

-αποκατάσταση πλήρης )  τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 

81 

Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου 

σωληνώσεις Φ32 (Σκάψιμο-μικρουλικά 

-αποκατάσταση πλήρης )  τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 
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82 

Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου 

σωληνώσεις Φ40 (Σκάψιμο-μικρουλικά 

-αποκατάσταση πλήρης )  τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 

83 

Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου 

σωληνώσεις Φ50 (Σκάψιμο-μικρουλικά 

-αποκατάσταση πλήρης )  τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 

84 

 Επισκευή μεταλλικής στήλης 

αρδευτικών δικτύων 1 ή 2 

ηλεκτροβανών (με διάθεση υλικών 

από την υπηρεσία)  τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 

85 

 Επισκευή μεταλλικής στήλης 

αρδευτικών δικτύων 3 ή 6 

ηλεκτροβανών (με διάθεση υλικών 

από την υπηρεσία)  τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 

86 

Αλλαγή μπαταρίας σε πρ/τές  

άρδευσης (συμπεριλαμβάνεται και η 

μπαταρία) τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700 

87 

Αντικατάσταση - τοποθέτηση 

πλαστικού στρόγγυλου φρεατίου 6'' τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 

88 

Αντικατάσταση, προμήθεια  

τοποθέτηση πλαστικού στρόγγυλου 

φρεατίου 10'' (συμπεριλαμβάνεται και 

το φρεάτιο)' τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 

89 

Αντικατάσταση, Προμήθεια και 

τοποθέτηση ορθογώνιου  φρεατίου  

12'' τύπου jumpo (συμπεριλαμβάνεται 

και το φρεάτιο) τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 

90 

Αντικατάσταση, Προμήθεια και 

τοποθέτηση πλαστικού ορθογώνιου  

φρεατίου  14'' τύπου jumpo 

(συμπεριλαμβάνεται και το φρεάτιο) τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 

91 

Προμήθεια και τοποθέτηση καπάκι 

πλαστικού στρόγγυλου φρεατίου  

6''(συμπεριλαμβάνεται και το καπάκι) τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 
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92 

Προμήθεια και τοποθέτηση καπάκι 

πλαστικού στρόγγυλου φρεατίου  

10''(συμπεριλαμβάνεται και το 

καπάκι) τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 

93 

 Προμήθεια και τοποθέτηση καπάκι 

πλαστικού ορθογώνιου  φρεατίου  12'' 

τύπου jumpo ''(συμπεριλαμβάνεται 

και το καπάκι) τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 

94 

Προμήθεια και τοποθέτηση καπάκι 

ορθογώνιου  φρεατίου  14'' τύπου 

jumpo (συμπεριλαμβάνεται και το 

καπάκι) τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 

95 Αντικατάσταση  εκτοξευτήρα στατικού  τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 

96 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

ακροφύσιο για στατικούς 

εκτοξευτήρες τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 

97 

Αντικατάσταση  εκτοξευτήρα 

γραναζωτού ακτίνας ενεργείας 4-9,4 

m, 1/2'' τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 70 

98 

Αντικατάσταση  εκτοξευτήρα 

γραναζωτού ακτίνας ενεργείας 9,5-

15,8  m, 3/4'' τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 

99 

Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης 

(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές 

ονομαστικής διαμέτρου Φ1'', ή Φ ¾’’ τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 

100 

Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης 

(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές 

ονομαστικής διαμέτρου Φ1'', ή Φ ¾’’ τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 

101 

Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης 

(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές 

ονομαστικής διαμέτρου Φ2''  τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 

102 

Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης 

(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές 

ονομαστικής διαμέτρου Φ 2''  τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 



∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                                
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ  

 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 

  10 

103 

Τοποθέτηση πηνίο ηλεκτροβανών 

συγκράτησης (Latching) 9 V τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 

104 

Τοποθέτηση πηνίο ηλεκτροβανών 

συγκράτησης (Latching) 24 V τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 

105 

Τοποθέτηση προγραμματιστή 

μπαταρίας τύπου φρεατίου 1 

ελεγχόμενης  ηλεκτροβάνας τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

106 

Τοποθέτηση προγραμματιστή τύπου 

φρεατίου 2 ελεγχόμενων 

ηλεκτροβανών τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

107 

Τοποθέτηση προγραμματιστή τύπου 

φρεατίου 4 ελεγχόμενων 

ηλεκτροβανών τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

108 

Τοποθέτηση προγραμματιστή τύπου 

φρεατίου 6 ελεγχόμενων 

ηλεκτροβανών τεμ. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 
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  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

      ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  

  ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ.   1Η ∆Κ  2Η ∆Κ  3Η ∆Κ  4Η ∆Κ  5Η ∆Κ ΤΡΙΑΝ∆ΡΙΑ    ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ  

 
ΖΩΟΛΟΓΙ

ΚΟΥ 
ΚΗΠΟΥ Κ 

 ΚΟΙΝΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ  

 
Α∆ΙΑΜΟΡΦΩ
ΤΟΙ  ΧΩΡΟΙ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΜΟ

Σ  

1 Καθαρισµός  χλοοτάπητα και χώρου φυτών  στρ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.400,00 € 0,00 € 22.400,00 € 

2 

Καθαρισµός  χλοοτάπητα και από τους  χώρους  
φυτών φύλλων –πευκοβελόνων κ.α , µε µηχανικά µέσα 
αναρροφητήρες, φυσητήρες,  χρήση ατσαλόσκουπας στρ. 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

10.000,00 
€ 5.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 

3 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά στρ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 € 

4 
Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα 
(συµπεριλαµβάνεται και ο χλοοτάπητας)  στρ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 € 

5 

Άρδευση χλοοτάπητα και χώρου φυτών µε 
εκτοξευτήρες ή στάγδην (µη αυτοµατοποιηµένο 
σύστηµα) στρ. 945,00 € 9.450,00 € 1.260,00 € 1.890,00 € 6.300,00 € 157,50 € 14.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.702,50 € 

6 
Κούρεµα χλοοτάπητα µε µικρό ελκυστήρα µε 
χλοοκοπτική εξάρτηση  στρ. 29.160,00 € 72.900,00 € 13.972,50 € 

36.450,00 
€ 

170.100,00 
€ 0,00 € 97.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 419.782,50 € 

7 
Κούρεµα χλοοτάπητα µε βενζινοκίνητη χλοοκοπική 
µηχανή  στρ. 11.520,00 € 17.280,00 € 43.200,00 € 

21.888,00 
€ 27.792,00 € 6.408,00 € 28.800,00 € 

50.400,00 
€ 0,00 € 0,00 € 207.288,00 € 

8 Αερισµός χλοοτάπητα  στρ. 1.080,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.920,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 

9 Βοτάνισµα µε τα χέρια  στρ. 1.920,00 € 2.400,00 € 480,00 € 1.200,00 € 19.200,00 € 1.200,00 € 1.680,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 29.280,00 € 

10 
Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα 
πεζού χειριστή  στρ. 4.896,00 € 10.800,00 € 6.480,00 € 6.912,00 € 23.760,00 € 1.440,00 € 28.800,00 € 

14.400,00 
€ 0,00 € 16.000,00 € 113.488,00 € 
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11 

Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα 
πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και 
ερείσµατα οδικών αξόνων στρ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

12 Λίπανση χλοοτάπητα χειρονακτική  στρ. 1.536,00 € 3.456,00 € 1.992,00 € 2.169,60 € 7.646,40 € 213,60 € 4.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.813,60 € 

13 

∆ιαµόρφωση νέου παρτεριού (περιλαµβάνεται η 
χάραξη, φρεζάρισµα, ψιλοχωµατισµός, προσθήκη 
εδαφοβελτιωτικών λίπανση κ.α.) στρ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00 € 0,00 € 450,00 € 

14 
Προετοιµασία διαµορφωµένου παρτεριού  για φύτευση 
εποχικών ή εδαφοκαλυπτικών θάµνων   στρ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 210,00 € 0,00 € 210,00 € 

15 
∆ιαµόρφωση θάµνων ύψος <1,7 µσε µπορντούρα µε 
χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας  m 1.296,00 € 5.187,60 € 5.400,00 € 7.095,60 € 19.080,00 € 1.029,60 € 11.876,40 € 360,00 € 0,00 € 0,00 € 51.325,20 € 

16 

∆ιαµόρφωση  ψηλών θάµνων ύψος >1,7 µ σε 
µπορντούρα µε όποιο µέσο απαιτείται (χειροκίνητο 
µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας  ή και τηλεσκοπικό 
µηχανοψάλιδο-αλυσοπρίονο,αλυσοπρίονο κ.α.)   m 54,00 € 2.581,20 € 788,40 € 334,80 € 432,00 € 820,80 € 8.294,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.305,60 € 

17 

∆ιαµόρφωση  ψηλών θάµνων  σε µπορντούρα µε 
ύψος >1,7 και φάρδος >1,5 µ µε όποιο µέσο απαιτείται 
(χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας  ή και 
τηλεσκοπικό µηχανοψάλιδο-
αλυσοπρίονο,αλυσοπρίονο κ.α.)   m 0,00 € 2.538,00 € 0,00 € 360,00 € 666,00 € 8.496,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.860,00 € 

18 

 Τοποθέτηση καπάκι φρεατίου διαφόρων διαστάσεων 
από µπακλαδωτή λαµαρίνα από χάλυβα  πάχους  3 
mm µε δυνατότητα  για τοποθέτηση  κλειδαριάς  
(περιλαµβάνεται το φρεάτιο)  m² 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 

19 
Φυτοπροστασία εποχικών µε βιολογικά σκευάσµατα 
σε χώρους πρασίνου m² 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 

20 

Προµήθεια και τοποθέτηση  γεωυφάσµατος-Προµήθεια 
και τοποθέτηση διακοσµητικό χαλίκι  No 7 σε πάχος  
5-7 cm m² 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 

21 

Προµήθεια και τοποθέτηση  γεωυφάσµατος & 
Προµήθεια και τοποθέτηση φλούδας πεύκου σε πάχος  
3-4 cm m² 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 
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22 
 Προµήθεια και συµπλήρωση µε κηπευτικό χώµα 
οπών σε χώρους πρασίνου  m³ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 

23 Μυοκτονία σε φρεάτια  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.800,00 € 0,00 € 4.800,00 € 

24 

Συντήρηση  στοιχείων νερού µε υδροχαρή φυτά 
(καθαριότητα, αποµάκρυνση   άλγη, συντήρηση 
φυτών)  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 € 

25 Προµήθεια ετήσιων - βολβών και φύτευση  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.500,00 € 0,00 € 12.500,00 € 

26 
Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, 
διετών, βολβωδών Π1   τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 

27 
Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, 
διετών, βολβωδών  Π2  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 

28 
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µέγεθος 
αντίστοιχο της κατηγορίας Θ2 τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.300,00 € 0,00 € 4.300,00 € 

29 
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µέγεθος 
αντίστοιχο της κατηγορίας  θ3 τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.960,00 € 0,00 € 2.960,00 € 

30 
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µέγεθος 
αντίστοιχο της κατηγορίας   θ4 τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.400,00 € 0,00 € 1.400,00 € 

31 
∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα), µέγεθος 
αντίστοιχο της κατηγορίας ∆4 τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 

32 
∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα), µέγεθος 
αντίστοιχο της κατηγορίας ∆5 τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.150,00 € 0,00 € 3.150,00 € 

33 
∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα), µέγεθος 
αντίστοιχο της κατηγορίας  ∆6 τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.800,00 € 0,00 € 4.800,00 € 

34 
 ∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα), µέγεθος 
αντίστοιχο της κατηγορίας  ∆7 τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.400,00 € 0,00 € 2.400,00 € 

35 
∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα), µέγεθος 
αντίστοιχο της κατηγορίας   ∆9 τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.400,00 € 0,00 € 4.400,00 € 

36 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός, 
διαστάσεων 0,30Χ0,30Χ0,30 m τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.700,00 € 0,00 € 5.700,00 € 
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37 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός, 
διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,50 m τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 351,00 € 0,00 € 351,00 € 

38 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός, 
διαστάσεων  0,80-1,00x0,80-1,00x0,80-1,00 m τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160,00 € 0,00 € 160,00 € 

39 Φύτευση ετήσιων - βολβών   τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.000,00 € 0,00 € 21.000,00 € 

40 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου µέχρι 1,5 lt τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 

41 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00-4,00 lt τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 € 1.100,00 € 

42 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,0-12,00 lt τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 650,00 € 0,00 € 650,00 € 

43 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23-40 lt τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 765,00 € 0,00 € 765,00 € 

44 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41-80 lt τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 408,00 € 0,00 € 408,00 € 

45 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 81-150 lt τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 460,00 € 0,00 € 460,00 € 

46 Υποστήλωση µε την αξία του πασσάλου τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 621,00 € 0,00 € 621,00 € 

47 
Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών  διαµέτρου 
έως 0,60 m τεµ. 1.095,00 € 8.403,00 € 1.033,50 € 3.060,00 € 5.850,00 € 1.735,50 € 1.548,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 24.225,00 € 

48 
Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών  διαµέτρου 
από 0,61 m και άνω τεµ. 884,40 € 1.206,48 € 1.320,00 € 403,92 € 353,76 € 406,56 € 1.647,36 € 5.464,80 € 0,00 € 0,00 € 11.687,28 € 

49 Άρδευση φυτών µε βυτίο τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 

50 Άρδευση φυτών µε λάστιχο  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,80 € 0,00 € 2.500,80 € 

51 

∆ιαµόρφωση κόµης ετησίων και πολυετών 
ποωδώνΨαλλίδισµα αγροστωδών (στίπα- µίσχαθος -
πενισετο-φεστούκα κ.α), ποωδών (γκάουρα, 
περόφσκια κ.α.) τεµ. 0,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 4.350,00 € 12,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.962,30 € 



∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                                
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ  

 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 

  5 

52 
Κλάδεµα θάµνων ανανέωση-διαµόρφωση κόµης 
παλαιών αναπτυγµένων θάµνων ύψους εως 1,70 m τεµ. 2.520,00 € 23.528,40 € 4.200,00 € 

17.136,00 
€ 15.540,00 € 4.859,40 € 8.668,80 € 

17.388,00 
€ 0,00 € 0,00 € 93.840,60 € 

53 
Κλάδεµα θάµνων ανανέωση κόµης παλαιών 
αναπτυγµένων θάµνων ύψους πάνω από 1,70 m τεµ. 2.700,00 € 6.855,00 € 2.835,00 € 4.590,00 € 4.560,00 € 2.310,00 € 18.720,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 48.570,00 € 

54 
Ψαλλίδισµα   πικροδάφνες  περίµετρο 3 m  και ύψους  
άνω των 2 m  (παραλίας) τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 

55 
Κλάδεµα, ανανέωση κόµης παλαιών ανεπτυγµένων 
θάµνων αναρριχώµενων (κοιµητηρίων)  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00 € 10.080,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 12.030,00 € 

56 Κλάδεµα -κόψιµο υπερώριµων σε τριανταφυλιές  τεµ. 225,00 € 1.882,50 € 2.250,00 € 1.687,50 € 15.000,00 € 180,00 € 1.710,00 € 750,00 € 0,00 € 0,00 € 23.685,00 € 

57 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων  ύψους µέχρι 4 m τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.750,00 € 0,00 € 4.200,00 € 0,00 € 5.950,00 € 

58 ∆ιαµόρφωση κόµηςδένδρων ύψους 4-8 m τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.880,00 € 6.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 15.880,00 € 

59 Κοπή δένδρων  ύψους από 4 µέχρι 8 m τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.300,00 € 0,00 € 9.300,00 € 

60 
Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 8-
12 m, σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.680,00 € 300,00 € 0,00 € 12.000,00 € 0,00 € 13.980,00 € 

61 
Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 12-
16 m σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 990,00 € 450,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 10.440,00 € 

62 
Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16-
20 m σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 

63 
Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 
πάνω από 20 m σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.500,00 € 0,00 € 10.500,00 € 

64 Κλάδεµα φοίνικα -χαµαίρωπα ύψους κορµού  ως 2,5m τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 210,00 € 0,00 € 210,00 € 

65 
Κλάδεµα φοίνικα -χαµαίρωπα ύψους κορµού  πάνω 
από  2,5m τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 360,00 € 0,00 € 360,00 € 
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66 

Καθαρισµός -εκρίζωση-αποµάκρυνση ανεπιθύµητης 
βλάστησης -δενδρυλίων (αυλανθοι)  σε πάρκα -
νησίδες -αδιαµόρφωτους χώρους  ύψους ως 3 µ τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 

67 

Καθαρισµός -εκρίζωση-αποµάκρυνση ανεπιθύµητης 
βλάστησης -δενδρυλίων (αυλανθοι)  σε πάρκα -
νησίδες -αδιαµόρφωτους χώρους  ύψους  πάνω από  
3 µ τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 

68 
Εκρίζωση µεγάλων δένδρων µε περίµετρο κορµού από 
0,91 µέχρι 1,20 m τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 110,00 € 0,00 € 110,00 € 

69 
Εκρίζωση µεγάλων δένδρων µε περίµετρο κορµού από 
1,21 µέχρι 1,50 m τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 155,00 € 0,00 € 155,00 € 

70 
Εκρίζωση µεγάλων δένδρων µε περίµετρο κορµού 
πάνω από 1,51 m τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 220,00 € 0,00 € 220,00 € 

71 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους  κάτω  από 4 m τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 

72 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 

73 
Φυτοπροστασία θάµνων -τριανταφυλλιών µε 
βιολογικά σκευάσµατα σε χώρους πρασίνου  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 

74 
Τοποθέτηση παγίδων στους φοίνικες πρόληψης 
προσβολής από Rhynchophorus ferrugineus τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 

75 
Φυτοπροστασία προσβεβληµένου – ξερού  φοίνικα 
από Rhynchophorus ferrugineus τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

76 
Κοπή και αποµάκρυνση ξερού  φοίνικα 
προσβεβληµένου  από Rhynchophorus ferrugineus τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 

77 

Επιδιόρθωση αρδευτικών επιφανειακών 
Σταλακτηφόροι συµπεριλαµβανοµένων των 
µικρουλικών τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

78 
Επιδιόρθωση αρδευτικών Σταλακτηφόροι 
συµπεριλαµβανοµένων των µικρουλικών τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 950,00 € 0,00 € 950,00 € 

79 
Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου σωληνώσεις Φ20 
(Σκάψιµο-µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης )  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 180,00 € 0,00 € 180,00 € 
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80 
Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου σωληνώσεις Φ25 
(Σκάψιµο-µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης )  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 220,00 € 0,00 € 220,00 € 

81 
Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου σωληνώσεις Φ32 
(Σκάψιµο-µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης )  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 280,00 € 0,00 € 280,00 € 

82 
Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου σωληνώσεις Φ40 
(Σκάψιµο-µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης )  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 410,00 € 0,00 € 410,00 € 

83 
Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου σωληνώσεις Φ50 
(Σκάψιµο-µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης )  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 580,00 € 0,00 € 580,00 € 

84 

 Επισκευή µεταλλικής στήλης αρδευτικών δικτύων 1 ή 
2 ηλεκτροβανών (µε διάθεση υλικών από την 
υπηρεσία)  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 

85 

 Επισκευή µεταλλικής στήλης αρδευτικών δικτύων 3 ή 
6 ηλεκτροβανών (µε διάθεση υλικών από την 
υπηρεσία)  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 850,00 € 0,00 € 850,00 € 

86 
Αλλαγή µπαταρίας σε πρ/τές  άρδευσης 
(συµπεριλαµβάνεται και η µπαταρία) τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.960,00 € 0,00 € 1.960,00 € 

87 
Αντικατάσταση - τοποθέτηση πλαστικού στρόγγυλου 
φρεατίου 6'' τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 240,00 € 0,00 € 240,00 € 

88 

Αντικατάσταση, προµήθεια  τοποθέτηση πλαστικού 
στρόγγυλου φρεατίου 10'' (συµπεριλαµβάνεται και το 
φρεάτιο)' τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € 

89 

Αντικατάσταση, Προµήθεια και τοποθέτηση 
ορθογώνιου  φρεατίου  12'' τύπου jumpo 
(συµπεριλαµβάνεται και το φρεάτιο) τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 560,00 € 0,00 € 560,00 € 

90 

Αντικατάσταση, Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικού 
ορθογώνιου  φρεατίου  14'' τύπου jumpo 
(συµπεριλαµβάνεται και το φρεάτιο) τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 800,00 € 

91 

Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι πλαστικού 
στρόγγυλου φρεατίου  6''(συµπεριλαµβάνεται και το 
καπάκι) τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60,00 € 0,00 € 60,00 € 

92 

Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι πλαστικού 
στρόγγυλου φρεατίου  10''(συµπεριλαµβάνεται και το 
καπάκι) τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 84,00 € 0,00 € 84,00 € 
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 Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι πλαστικού 
ορθογώνιου  φρεατίου  12'' τύπου jumpo 
''(συµπεριλαµβάνεται και το καπάκι) τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 195,00 € 0,00 € 195,00 € 

94 

Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι ορθογώνιου  
φρεατίου  14'' τύπου jumpo (συµπεριλαµβάνεται και το 
καπάκι) τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 201,50 € 0,00 € 201,50 € 

95 Αντικατάσταση  εκτοξευτήρα στατικού  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 

96 
Προµήθεια και τοποθέτηση ακροφύσιο για στατικούς 
εκτοξευτήρες τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00 € 0,00 € 450,00 € 

97 
Αντικατάσταση  εκτοξευτήρα γραναζωτού ακτίνας 
ενεργείας 4-9,4 m, 1/2'' τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.050,00 € 0,00 € 1.050,00 € 

98 
Αντικατάσταση  εκτοξευτήρα γραναζωτού ακτίνας 
ενεργείας 9,5-15,8  m, 3/4'' τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.020,00 € 0,00 € 1.020,00 € 

99 

Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), 
ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονοµαστικής διαµέτρου Φ1'', ή 
Φ ¾’’ τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 860,00 € 0,00 € 860,00 € 

100 

Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), 
ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονοµαστικής διαµέτρου Φ1'', ή 
Φ ¾’’ τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 

101 
Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), 
ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονοµαστικής διαµέτρου Φ2''  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.200,00 € 0,00 € 3.200,00 € 

102 
Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), 
ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2''  τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.600,00 € 0,00 € 3.600,00 € 

103 
Τοποθέτηση πηνίο ηλεκτροβανών συγκράτησης 
(Latching) 9 V τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 440,00 € 0,00 € 440,00 € 

104 
Τοποθέτηση πηνίο ηλεκτροβανών συγκράτησης 
(Latching) 24 V τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 396,00 € 0,00 € 396,00 € 

105 
Τοποθέτηση προγραµµατιστή µπαταρίας τύπου 
φρεατίου 1 ελεγχόµενης  ηλεκτροβάνας τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 960,00 € 0,00 € 960,00 € 

106 
Τοποθέτηση προγραµµατιστή τύπου φρεατίου 2 
ελεγχόµενων ηλεκτροβανών τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.080,00 € 0,00 € 1.080,00 € 
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107 
Τοποθέτηση προγραµµατιστή τύπου φρεατίου 4 
ελεγχόµενων ηλεκτροβανών τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.050,00 € 0,00 € 1.050,00 € 

108 
Τοποθέτηση προγραµµατιστή τύπου φρεατίου 6 
ελεγχόµενων ηλεκτροβανών τεµ. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.400,00 € 0,00 € 1.400,00 € 

ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  59.831,40 € 
169.068,18 

€ 90.211,40 € 
105.177,42 

€ 
340.450,16 

€ 34.269,26 € 248.824,96 € 
108.962,8

0 € 262.317,30 € 32.500,00 € 
1.451.612,88 

€ 

          ΦΠΑ 24%  348.387,09 € 

          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
1.799.999,97 

€ 

           ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  0,03 € 

           ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
1.800.000,00 

€ 
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΜ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ  

1 
Καθαρισµός  χλοοτάπητα και 
χώρου φυτών  στρ. 7.000,00 3,20 € 22.400,00 € 

2 

Καθαρισµός  χλοοτάπητα και από 
τους  χώρους  φυτών φύλλων –
πευκοβελόνων κ.α , µε µηχανικά 
µέσα αναρροφητήρες, φυσητήρες,  
χρήση ατσαλόσκουπας στρ. 1.000,00 25,00 € 25.000,00 € 

3 
Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε 
σπορά στρ. 10,00 1.100,00 € 11.000,00 € 

4 

Εγκατάσταση 
προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα 
(συµπεριλαµβάνεται και ο 
χλοοτάπητας)  στρ. 2,00 5.500,00 € 11.000,00 € 

5 

Άρδευση χλοοτάπητα και χώρου 
φυτών µε εκτοξευτήρες ή στάγδην 
(µη αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) στρ. 16.525,00 2,10 € 34.702,50 € 

6 

Κούρεµα χλοοτάπητα µε µικρό 
ελκυστήρα µε χλοοκοπτική 
εξάρτηση  στρ. 15.547,50 27,00 € 419.782,50 € 

7 
Κούρεµα χλοοτάπητα µε 
βενζινοκίνητη χλοοκοπική µηχανή  στρ. 6.477,75 32,00 € 207.288,00 € 

8 Αερισµός χλοοτάπητα  στρ. 150,00 20,00 € 3.000,00 € 

9 Βοτάνισµα µε τα χέρια  στρ. 292,80 100,00 € 29.280,00 € 

10 

Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού 
χειριστή  στρ. 3.546,50 32,00 € 113.488,00 € 

11 

Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού 
χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες 
και ερείσµατα οδικών αξόνων στρ. 100,00 40,00 € 4.000,00 € 

12 Λίπανση χλοοτάπητα χειρονακτική  στρ. 1.363,35 16,00 € 21.813,60 € 

13 

∆ιαµόρφωση νέου παρτεριού 
(περιλαµβάνεται η χάραξη, 
φρεζάρισµα, ψιλοχωµατισµός, 
προσθήκη εδαφοβελτιωτικών 
λίπανση κ.α.) στρ. 3,00 150,00 € 450,00 € 

14 

Προετοιµασία διαµορφωµένου 
παρτεριού  για φύτευση εποχικών 
ή εδαφοκαλυπτικών θάµνων   στρ. 3,00 70,00 € 210,00 € 

15 

∆ιαµόρφωση θάµνων ύψος <1,7 
µσε µπορντούρα µε χειροκίνητο 
µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας  m 171.084,00 0,30 € 51.325,20 € 
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16 

∆ιαµόρφωση  ψηλών θάµνων ύψος 
>1,7 µ σε µπορντούρα µε όποιο 
µέσο απαιτείται (χειροκίνητο 
µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας  ή 
και τηλεσκοπικό µηχανοψάλιδο-
αλυσοπρίονο,αλυσοπρίονο κ.α.)   m 14.784,00 0,90 € 13.305,60 € 

17 

∆ιαµόρφωση  ψηλών θάµνων  σε 
µπορντούρα µε ύψος >1,7 και 
φάρδος >1,5 µ µε όποιο µέσο 
απαιτείται (χειροκίνητο µηχανικό 
ψαλίδι µπορντούρας  ή και 
τηλεσκοπικό µηχανοψάλιδο-
αλυσοπρίονο,αλυσοπρίονο κ.α.)   m 9.240,00 1,50 € 13.860,00 € 

18 

 Τοποθέτηση καπάκι φρεατίου 
διαφόρων διαστάσεων από 
µπακλαδωτή λαµαρίνα από χάλυβα  
πάχους  3 mm µε δυνατότητα  για 
τοποθέτηση  κλειδαριάς  
(περιλαµβάνεται το φρεάτιο)  m² 50,00 60,00 € 3.000,00 € 

19 

Φυτοπροστασία εποχικών µε 
βιολογικά σκευάσµατα σε χώρους 
πρασίνου m² 3.000,00 1,00 € 3.000,00 € 

20 

Προµήθεια και τοποθέτηση  
γεωυφάσµατος-Προµήθεια και 
τοποθέτηση διακοσµητικό χαλίκι  
No 7 σε πάχος  5-7 cm m² 500,00 12,00 € 6.000,00 € 

21 

Προµήθεια και τοποθέτηση  
γεωυφάσµατος & Προµήθεια και 
τοποθέτηση φλούδας πεύκου σε 
πάχος  3-4 cm m² 500,00 14,00 € 7.000,00 € 

22 

 Προµήθεια και συµπλήρωση µε 
κηπευτικό χώµα οπών σε χώρους 
πρασίνου  m³ 500,00 6,00 € 3.000,00 € 

23 Μυοκτονία σε φρεάτια  τεµ. 600 8,00 € 4.800,00 € 

24 

Συντήρηση  στοιχείων νερού µε 
υδροχαρή φυτά (καθαριότητα, 
αποµάκρυνση   άλγη, συντήρηση 
φυτών)  τεµ. 300 40,00 € 12.000,00 € 

25 
Προµήθεια ετήσιων - βολβών και 
φύτευση  τεµ. 25.000 0,50 € 12.500,00 € 

26 

Προµήθεια ποωδών - πολυετών 
φυτών και ετησίων, διετών, 
βολβωδών Π1   τεµ. 4.000 1,00 € 4.000,00 € 

27 

Προµήθεια ποωδών - πολυετών 
φυτών και ετησίων, διετών, 
βολβωδών  Π2  τεµ. 4.000 2,00 € 8.000,00 € 

28 

Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων 
µέγεθος αντίστοιχο της κατηγορίας 
Θ2 τεµ. 1.000 4,30 € 4.300,00 € 

29 

Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων 
µέγεθος αντίστοιχο της κατηγορίας  
θ3 τεµ. 400 7,40 € 2.960,00 € 

30 

Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων 
µέγεθος αντίστοιχο της κατηγορίας   
θ4 τεµ. 100 14,00 € 1.400,00 € 

31 

∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και 
φυλλοβόλα), µέγεθος αντίστοιχο 
της κατηγορίας ∆4 τεµ. 100 25,00 € 2.500,00 € 
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32 

∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και 
φυλλοβόλα), µέγεθος αντίστοιχο 
της κατηγορίας ∆5 τεµ. 70 45,00 € 3.150,00 € 

33 

∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και 
φυλλοβόλα), µέγεθος αντίστοιχο 
της κατηγορίας  ∆6 τεµ. 60 80,00 € 4.800,00 € 

34 

 ∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και 
φυλλοβόλα), µέγεθος αντίστοιχο 
της κατηγορίας  ∆7 τεµ. 20 120,00 € 2.400,00 € 

35 

∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και 
φυλλοβόλα), µέγεθος αντίστοιχο 
της κατηγορίας   ∆9 τεµ. 20 220,00 € 4.400,00 € 

36 

Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη 
µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων 
0,30Χ0,30Χ0,30 m τεµ. 11.400 0,50 € 5.700,00 € 

37 

Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη 
µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων 
0,50Χ0,50Χ0,50 m τεµ. 270 1,30 € 351,00 € 

38 

Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη 
µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων  
0,80-1,00x0,80-1,00x0,80-1,00 m τεµ. 40 4,00 € 160,00 € 

39 Φύτευση ετήσιων - βολβών   τεµ. 60.000 0,35 € 21.000,00 € 

40 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος 
όγκου µέχρι 1,5 lt τεµ. 10.000 0,80 € 8.000,00 € 

41 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος 
όγκου 2,00-4,00 lt τεµ. 1.000 1,10 € 1.100,00 € 

42 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος 
όγκου 4,0-12,00 lt τεµ. 500 1,30 € 650,00 € 

43 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος 
όγκου 23-40 lt τεµ. 170 4,50 € 765,00 € 

44 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος 
όγκου 41-80 lt τεµ. 60 6,80 € 408,00 € 

45 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος 
όγκου 81-150 lt τεµ. 40 11,50 € 460,00 € 

46 
Υποστήλωση µε την αξία του 
πασσάλου τεµ. 270 2,30 € 621,00 € 

47 
Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης 
φυτών  διαµέτρου έως 0,60 m τεµ. 96.900 0,25 € 24.225,00 € 

48 

Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης 
φυτών  διαµέτρου από 0,61 m και 
άνω τεµ. 26.562 0,44 € 11.687,28 € 

49 Άρδευση φυτών µε βυτίο τεµ. 20.000 0,10 € 2.000,00 € 

50 Άρδευση φυτών µε λάστιχο  τεµ. 50.016 0,05 € 2.500,80 € 

51 

∆ιαµόρφωση κόµης ετησίων και 
πολυετών ποωδώνΨαλλίδισµα 
αγροστωδών (στίπα- µίσχαθος -
πενισετο-φεστούκα κ.α), ποωδών 
(γκάουρα, περόφσκια κ.α.) τεµ. 49.623 0,10 € 4.962,30 € 
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52 

Κλάδεµα θάµνων ανανέωση-
διαµόρφωση κόµης παλαιών 
αναπτυγµένων θάµνων ύψους εως 
1,70 m τεµ. 134.058 0,70 € 93.840,60 € 

53 

Κλάδεµα θάµνων ανανέωση κόµης 
παλαιών αναπτυγµένων θάµνων 
ύψους πάνω από 1,70 m τεµ. 19.428 2,50 € 48.570,00 € 

54 

Ψαλλίδισµα   πικροδάφνες  
περίµετρο 3 m  και ύψους  άνω των 
2 m  (παραλίας) τεµ. 360 2,50 € 900,00 € 

55 

Κλάδεµα, ανανέωση κόµης 
παλαιών ανεπτυγµένων θάµνων 
αναρριχώµενων (κοιµητηρίων)  τεµ. 4.812 2,50 € 12.030,00 € 

56 
Κλάδεµα -κόψιµο υπερώριµων σε 
τριανταφυλιές  τεµ. 9.474 2,50 € 23.685,00 € 

57 
∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων  
ύψους µέχρι 4 m τεµ. 850 7,00 € 5.950,00 € 

58 
∆ιαµόρφωση κόµηςδένδρων ύψους 
4-8 m τεµ. 794 20,00 € 15.880,00 € 

59 
Κοπή δένδρων  ύψους από 4 µέχρι 
8 m τεµ. 300 31,00 € 9.300,00 € 

60 

Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων 
δένδρων ύψους 8-12 m, σε 
πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 233 60,00 € 13.980,00 € 

61 

Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων 
δένδρων ύψους 12-16 m σε 
πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 116 90,00 € 10.440,00 € 

62 

Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων 
δένδρων ύψους 16-20 m σε 
πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 50 160,00 € 8.000,00 € 

63 

Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων 
δένδρων ύψους πάνω από 20 m σε 
πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 50 210,00 € 10.500,00 € 

64 
Κλάδεµα φοίνικα -χαµαίρωπα 
ύψους κορµού  ως 2,5m τεµ. 30 7,00 € 210,00 € 

65 
Κλάδεµα φοίνικα -χαµαίρωπα 
ύψους κορµού  πάνω από  2,5m τεµ. 20 18,00 € 360,00 € 

66 

Καθαρισµός -εκρίζωση-
αποµάκρυνση ανεπιθύµητης 
βλάστησης -δενδρυλίων (αυλανθοι)  
σε πάρκα -νησίδες -
αδιαµόρφωτους χώρους  ύψους ως 
3 µ τεµ. 1.500 3,00 € 4.500,00 € 

67 

Καθαρισµός -εκρίζωση-
αποµάκρυνση ανεπιθύµητης 
βλάστησης -δενδρυλίων (αυλανθοι)  
σε πάρκα -νησίδες -
αδιαµόρφωτους χώρους  ύψους  
πάνω από  3 µ τεµ. 1.000 8,00 € 8.000,00 € 

68 

Εκρίζωση µεγάλων δένδρων µε 
περίµετρο κορµού από 0,91 µέχρι 
1,20 m τεµ. 10 11,00 € 110,00 € 

69 

Εκρίζωση µεγάλων δένδρων µε 
περίµετρο κορµού από 1,21 µέχρι 
1,50 m τεµ. 10 15,50 € 155,00 € 
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70 

Εκρίζωση µεγάλων δένδρων µε 
περίµετρο κορµού πάνω από 1,51 
m τεµ. 10 22,00 € 220,00 € 

71 
Φυτοπροστασία δένδρων ύψους  
κάτω  από 4 m τεµ. 200 1,50 € 300,00 € 

72 
Φυτοπροστασία δένδρων ύψους 
πάνω από 4 m τεµ. 200 2,00 € 400,00 € 

73 

Φυτοπροστασία θάµνων -
τριανταφυλλιών µε βιολογικά 
σκευάσµατα σε χώρους πρασίνου  τεµ. 200 1,50 € 300,00 € 

74 

Τοποθέτηση παγίδων στους 
φοίνικες πρόληψης προσβολής 
από Rhynchophorus ferrugineus τεµ. 10 40,00 € 400,00 € 

75 

Φυτοπροστασία προσβεβληµένου 
– ξερού  φοίνικα από 
Rhynchophorus ferrugineus τεµ. 10 100,00 € 1.000,00 € 

76 

Κοπή και αποµάκρυνση ξερού  
φοίνικα προσβεβληµένου  από 
Rhynchophorus ferrugineus τεµ. 10 120,00 € 1.200,00 € 

77 

Επιδιόρθωση αρδευτικών 
επιφανειακών Σταλακτηφόροι 
συµπεριλαµβανοµένων των 
µικρουλικών τεµ. 500 1,20 € 600,00 € 

78 

Επιδιόρθωση αρδευτικών 
Σταλακτηφόροι 
συµπεριλαµβανοµένων των 
µικρουλικών τεµ. 500 1,90 € 950,00 € 

79 

Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου 
σωληνώσεις Φ20 (Σκάψιµο-
µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης 
)  τεµ. 100 1,80 € 180,00 € 

80 

Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου 
σωληνώσεις Φ25 (Σκάψιµο-
µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης 
)  τεµ. 100 2,20 € 220,00 € 

81 

Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου 
σωληνώσεις Φ32 (Σκάψιµο-
µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης 
)  τεµ. 100 2,80 € 280,00 € 

82 

Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου 
σωληνώσεις Φ40 (Σκάψιµο-
µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης 
)  τεµ. 100 4,10 € 410,00 € 

83 

Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου 
σωληνώσεις Φ50 (Σκάψιµο-
µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης 
)  τεµ. 100 5,80 € 580,00 € 

84 

 Επισκευή µεταλλικής στήλης 
αρδευτικών δικτύων 1 ή 2 
ηλεκτροβανών (µε διάθεση υλικών 
από την υπηρεσία)  τεµ. 30 10,00 € 300,00 € 

85 

 Επισκευή µεταλλικής στήλης 
αρδευτικών δικτύων 3 ή 6 
ηλεκτροβανών (µε διάθεση υλικών 
από την υπηρεσία)  τεµ. 50 17,00 € 850,00 € 

86 

Αλλαγή µπαταρίας σε πρ/τές  
άρδευσης (συµπεριλαµβάνεται και 
η µπαταρία) τεµ. 700 2,80 € 1.960,00 € 
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87 
Αντικατάσταση - τοποθέτηση 
πλαστικού στρόγγυλου φρεατίου 6'' τεµ. 30 8,00 € 240,00 € 

88 

Αντικατάσταση, προµήθεια  
τοποθέτηση πλαστικού στρόγγυλου 
φρεατίου 10'' (συµπεριλαµβάνεται 
και το φρεάτιο)' τεµ. 20 10,00 € 200,00 € 

89 

Αντικατάσταση, Προµήθεια και 
τοποθέτηση ορθογώνιου  φρεατίου  
12'' τύπου jumpo 
(συµπεριλαµβάνεται και το 
φρεάτιο) τεµ. 20 28,00 € 560,00 € 

90 

Αντικατάσταση, Προµήθεια και 
τοποθέτηση πλαστικού 
ορθογώνιου  φρεατίου  14'' τύπου 
jumpo (συµπεριλαµβάνεται και το 
φρεάτιο) τεµ. 20 40,00 € 800,00 € 

91 

Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι 
πλαστικού στρόγγυλου φρεατίου  
6''(συµπεριλαµβάνεται και το 
καπάκι) τεµ. 30 2,00 € 60,00 € 

92 

Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι 
πλαστικού στρόγγυλου φρεατίου  
10''(συµπεριλαµβάνεται και το 
καπάκι) τεµ. 30 2,80 € 84,00 € 

93 

 Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι 
πλαστικού ορθογώνιου  φρεατίου  
12'' τύπου jumpo 
''(συµπεριλαµβάνεται και το 
καπάκι) τεµ. 30 6,50 € 195,00 € 

94 

Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι 
ορθογώνιου  φρεατίου  14'' τύπου 
jumpo (συµπεριλαµβάνεται και το 
καπάκι) τεµ. 31 6,50 € 201,50 € 

95 
Αντικατάσταση  εκτοξευτήρα 
στατικού  τεµ. 200 2,50 € 500,00 € 

96 

Προµήθεια και τοποθέτηση 
ακροφύσιο για στατικούς 
εκτοξευτήρες τεµ. 50 9,00 € 450,00 € 

97 

Αντικατάσταση  εκτοξευτήρα 
γραναζωτού ακτίνας ενεργείας 4-
9,4 m, 1/2'' τεµ. 70 15,00 € 1.050,00 € 

98 

Αντικατάσταση  εκτοξευτήρα 
γραναζωτού ακτίνας ενεργείας 9,5-
15,8  m, 3/4'' τεµ. 60 17,00 € 1.020,00 € 

99 

Τοποθέτηση βάνας ελέγχου 
άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 
atm, πλαστικές ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ1'', ή Φ ¾’’ τεµ. 20 43,00 € 860,00 € 

100 

Τοποθέτηση βάνας ελέγχου 
άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 
atm, πλαστικές ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ1'', ή Φ ¾’’ τεµ. 20 50,00 € 1.000,00 € 

101 

Τοποθέτηση βάνας ελέγχου 
άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 
atm, πλαστικές ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ2''  τεµ. 20 160,00 € 3.200,00 € 

102 

Τοποθέτηση βάνας ελέγχου 
άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 
atm, πλαστικές ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ 2''  τεµ. 20 180,00 € 3.600,00 € 

103 
Τοποθέτηση πηνίο ηλεκτροβανών 
συγκράτησης (Latching) 9 V τεµ. 20 22,00 € 440,00 € 
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104 
Τοποθέτηση πηνίο ηλεκτροβανών 
συγκράτησης (Latching) 24 V τεµ. 22 18,00 € 396,00 € 

105 

Τοποθέτηση προγραµµατιστή 
µπαταρίας τύπου φρεατίου 1 
ελεγχόµενης  ηλεκτροβάνας τεµ. 6 160,00 € 960,00 € 

106 

Τοποθέτηση προγραµµατιστή 
τύπου φρεατίου 2 ελεγχόµενων 
ηλεκτροβανών τεµ. 6 180,00 € 1.080,00 € 

107 

Τοποθέτηση προγραµµατιστή 
τύπου φρεατίου 4 ελεγχόµενων 
ηλεκτροβανών τεµ. 5 210,00 € 1.050,00 € 

108 

Τοποθέτηση προγραµµατιστή 
τύπου φρεατίου 6 ελεγχόµενων 
ηλεκτροβανών τεµ. 5 280,00 € 1.400,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ  1.451.612,88 € 

  ΦΠΑ 24% 348.387,09 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.799.999,97 € 

  
ΠΟΣΟ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,03 € 

  
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  1.800.000,00 € 

 
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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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ  
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ  
� Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
� ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1A 
� ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. :  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
� ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
� Καθαρισµός χώρου φυτών 
� Καθαρισµός  χλοοτάπητα 
� Καθαρισµός  χλοοτάπητα και από τους  χώρους  φυτών φύλλων –πευκοβελόνων κ.α , µε µηχανικά µέσα  

(αναρροφητήρες, φυσητήρες, χρήση ατσαλόσκουπας). 
� Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά 
� Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα 
� Κούρεµα χλοοτάπητα µε µικρό ελκυστήρα µε χλοοκοπτική εξάρτηση  
� Κούρεµα χλοοτάπητα µε βενζινοκίνητη χλοοκοπική µηχανή 
� Άρδευση  χλοοτάπητα µε εκτοξευτήρες (µη αυτόµατοποιηµένο σύστηµα) 
� Άρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης, µη αυτόµατοποιηµένο 
� Αερισµός χλοοτάπητας 
� Άρδευση φυτών µε βυτίο 
� Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος 
� Υποστύλωση δένδρων µε την αξία του πασσάλου 
� Προµήθεια και φύτευση ποωδών, βολβών  
� Προµήθεια  και φύτευση δένδρων σε διάφορα µεγέθη  (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα) 
� Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός 
� Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών   
� ∆ιαµόρφωση κόµης ετησίων και πολυετών ποωδών Ψαλίδισµα αγροστωδών (στίπα- µίσχανθος -

πενισετο-φεστούκα κ.α), ποωδών (γκάουρα, περόφσκια κ.α.) 
� ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας 
� Κλάδεµα θάµνων ανανέωση-διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων 
� Κοπή ξερών δένδρων  
� Εκρίζωση κοµµένων δένδρων, ανεπιθύµητης βλάστησης  
� Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων σε πλατείες πάρκα κλπ 
� ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων  διαφόρων µεγεθών  
� Βοτάνισµα µε τα χέρια 
� Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή 
� Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και 

ερείσµατα οδικών αξόνων 
� Λίπανση χλοοτάπητα χειρονακτική 
� :∆ιαµόρφωση νέου παρτεριού (περιλαµβάνεται η χάραξη, φρεζάρισµα, ψιλοχωµατισµός, προσθήκη 

εδαφοβελτιωτικών λίπανση κ.α. 
� Προετοιµασία διαµορφωµένου παρτεριού  για φύτευση εποχικών ή εδαφοκαλυπτικών θάµνων 
� Φυτοπροστασία δένδρων –θάµνων -εποχικών  µε βιολογικά σκευάσµατα  
� Φυτοπροστασία φοινίκων   
� Μυοκτονία σε φρεάτια  
� Συντήρηση  στοιχείων νερού µε υδροχαρή φυτά 
� Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων  
 
 Β.  ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ 
• Κίνδυνος  από σύγκρουση – ανατροπή µηχ/των 
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• Κίνδυνος πτώσης από ανυψωτικό µηχάνηµα  
• Κίνδυνος από πτώση υλικών κατά τη µεταφορά. 
• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
• Κίνδυνος εκρήξεων από φλόγιστρα. 
• Κίνδυνος εργατικού ατυχήµατος  
• Κίνδυνος εργατικού ατυχήµατος από δίσκο κοπής,  
• Κίνδυνος εργατικού ατυχήµατος από εκτίναξη πέτρας, χαλίκι  
• Κίνδυνος τραυµατισµού κατά την επιδιόρθωση σωλήνων 
• Κίνδυνος από πτώση κατά τον καθαρισµό των στοιχείων νερού  
• Κίνδυνος κοπής-τραυµατισµού κατά τη χρήση µηχανηµάτων και εργαλείων  εκτέλεσης κηπουρικών 
εργασιών  
• Κίνδυνος κοπής ή ατυχήµατος κατά τη µεταφορά 
• Κίνδυνος πυρκαγιάς από χρήση φλόγας, κίνδυνος  εκρήξεων. 
• Κίνδυνος από κινούµενα οχήµατα πλησίον του έργου. 
• Κίνδυνος  ατυχήµατος από τη χρήση µηχανηµάτων, εργαλείων 
• Κίνδυνος ατυχήµατος κατά τη µεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφών 
• Κίνδυνος τραυµατισµού από πτώσεις κλαδιών και δένδρων και από διάφορα δενδροκοµικά εργαλεία. 
• Εισπνοή σκόνης 
• Θόρυβος (εργασία στην ύπαιθρο-χρήση µηχανηµάτων)  
 
Γ.  ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
1. Ηµεροµηνία  διαβίβασης…………………………………………………………….. . 
2. Ακριβής διεύθυνση  της εργασίας  ………………………………………………….. .  
3. Κύριος (οι) της εργασίας  και διευθύνσεις : ∆ήµος Θεσσαλονίκης /∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού 
Περιβάλλοντος  
4. Είδος εργασίας  και χρήση αυτού Συντήρηση Πάρκων και χώρων Πρασίνου  
5. Ανάδοχος(οι) της εργασίας  και διεύθυνση ………………………………………… 
6. Συντονιστής σε θέµατα ασφαλείας και υγείας κατά την εκπόνηση της  εργασίας και 
διεύθυνση…………………………………………………………………………..   
7. Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης εργασιών στο εργοτάξιο……………………  
8. Προβλεπόµενη διάρκεια του εργοταξίου…………………………………………….  
9. Προβλεπόµενος µέγιστος αριθµός εργαζοµένων στο εργοτάξιο ………………… 
10. Προβλεπόµενος αριθµός αναδόχων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολούµενων στο εργοτάξιο 
…………………………………………………………………………. 
11. Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη  επιλεγεί ………………………………. 
12. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης της εργασίας  και των εφαρµοσµένων µεθόδων εργασίας κατά φάση: 
12.1. Εκσκαφές…………………………………………………………………… 
12.2. Χωµατουργικές εργασίες…………………………………………………… 
12.3. Κατασκευές…………………………………………………………………. 
12.4. Έκτακτη Συντήρηση………………………………………………………... 
12.5. Τακτική Συντήρηση………………………………………………………... 
13. Ενδεικτικός κατάλογος των εργασιών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζοµένων. 
13.1. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζοµένους σε κινδύνους καταπλάκωσης βύθισης σε άµµο λάσπη ή 
πτώσης από ύψος οι οποίοι επιδεινώνονται ιδιαίτερα από τη φύση της δραστηριότητας ή των µεθόδων που 
χρησιµοποιούνται ή από το περιβάλλον της θέσης εργασίας ή του έργου. 
13.2. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόµενους σε χηµικές ή βιολογικές ουσίες οι οποίες παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των  εργαζοµένων ή για τις οποίες απαιτείται ιατρική 
παρακολούθηση των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
13.3. Εργασίες µε ιονίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες απαιτούν τον καθορισµό ελεγχόµενων ή επιτηρούµενων 
περιοχών όπως αυτές που ορίζονται στο άρθρο 20 της κοινής υπουργικής απόφασης Αποφ. Α2 στ/1539/13-
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5-85 « Βασικοί κανόνες προστασίας του πληθυσµού και των εργαζοµένων από κινδύνους που προκύπτουν 
από ιονίζουσες ακτινοβολίες» σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 80/836/ ΕΥΡΑΤΟΜ της 15ης Ιουλίου 1980 και 
84/467/ ΕΥΡΑΤΟΜ της 3ης Σεπτεµβρίου 1984(ΦΕΚ-280/Β). 
13.4 Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και µέσης τάσης. 
13.5 Φρεάτια υπόγειες χωµατουργικές εργασίες και σήραγγες. 
13.6 Εργασίες κοντά σε µέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγµού. 
13.7Εργασίες συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης βαρέων  προκατασκευασµένων στοιχείων. 
13.8 Εργασίες που προβλέπουν τη χρήση ανυψωτικών οχηµάτων, καλαθοφόρων οχηµάτων, φορτηγών, 
δενδροκοµικών εργαλείων και εργαλείων δενδροκηπουρικής, χλοοκοπτικών τρακτέρ 
13.9 Εργασίες κλάδευσης ψηλών δένδρων που εκθέτουν τους εργαζόµενους σε κινδύνους πτώσης από 
υψόµετρο, τραυµατισµού από πτώσεις κλαδιών, από την  εκτίναξη αντικειµένων, κατά την κίνηση των 
χλοκοπτικών τρακτέρ  αλλά και τη συντήρηση των µηχανηµάτων και των εργαλείων. 
 
∆. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Γενικά 
Αντικείµενο της Συγκεκριµένης εργασίας είναι η συντήρηση πάρκων και διαµορφωµένων χώρων 

πρασίνου συνολικής έκτασης 583,6 στρεµµάτων. Στην  παρούσα µελέτη προβλέπονται εργασίες καθηµερινής 
συντήρησης µε την επίβλεψη της υπηρεσίας για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο συντήρησης του πρασίνου  
των  πάρκων. Επίσης προβλέπονται εργασίες µε τις οποίες υφιστάµενοι και νέοι χώροι  θα αναβαθµιστούν  
περιβαλλοντικά και αισθητικά.  

Η παρούσα µελέτη αφορά στη συντήρηση των χώρων πρασίνου  σε µικρή έκταση της 1ης ∆Κ    και το 
σύνολο του πρασίνου  στην 2η, 3η, 4η, 5η ∆ηµοτική   Κοινότητα, στη ∆ηµοτική Ενότητα Τριανδρίας, στο 
Ζωολογικό Κήπο και στη συντήρηση του πρασίνου των  Κοιµητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου 

 Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες συντήρησης πρασίνου των πάρκων αφορούν:  
• στην 1η ∆ηµοτική Κοινότητα, τους χώρους πρασίνου   µεταξύ των οδών Πολυτεχνείου-26ης 

Οκτωβρίου-Μοσκώφ, και  στα πάρκα της περιοχής των 40 Εκκλησιών έκτασης συνολικής έκτασης 
και τον Κήπο του Αλέξανδρου  33,6 στρ.. 

• στην 2η ∆ηµοτική Κοινότητα  έκταση 77,14 στρ..  
• στην 3η ∆ηµοτική Κοινότητα  έκταση 46 στρ καθαρού πρασίνου  
• συντήρηση πρασίνου στο Ζωολογικό Κήπο έκτασης 46 στρ.. καθαρού πρασίνου  
• στην 4η  ∆ηµοτική Κοινότητα  έκτασης  64  στρ. καθαρού πρασίνου  
• στην 5η ∆ηµοτική Κοινότητα  έκταση 189,8 στρ. καθαρού πρασίνου. τη Συντήρηση του δώµατος  και 

των χώρων πρασίνου στις εγκαταστάσεις της ∆ιεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας  
• στη ∆ηµοτική Ενότητα Τριανδρίας  έκταση 14,9  στρ. καθαρού πρασίνου  
• στα Κοιµητήρια Αναστάσεως του Κυρίου  έκταση  112,1 στρ. καθαρού πρασίνου.  
• Επεµβάσεις αποµάκρυνσης ανεπιθύµητης βλάστησης  σε  αδιαµόρφωτους   δηµοτικούς χώρους και 

σε οικόπεδα σε όλη την πόλη σε συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου  (Καθαριότητα-πολιτική 
Προστασία)  – Επεµβάσεις κοπής χόρτων  στα πεζοδρόµια και στα ρείθρα που γειτνιάζουν µε 
πάρκα  και νησίδες πρασίνου-Επεµβάσεις  όταν υπάρξει ανάγκη  λόγω εκτάκτων αναγκών (ακραίες 
καιρικές συνθήκες κ.α.).  

Ειδικότερα, προβλέπεται συντήρηση του ήδη εγκατεστηµένου πρασίνου, µέσα από παρεµβάσεις  έτσι 
ώστε να διατηρείται  στην καλύτερη κατάσταση και συγκεκριµένα µε την εκτέλεση εργασιών συντήρησης  
όπως :  

• Συντήρηση δένδρων και θάµνων,  η οποία θα περιλαµβάνει κλαδέµατα, ψαλιδίσµατα,  σχηµατισµό 
λεκανών άρδευσης, λίπανση, άρδευση, κλπ  

• Την κλάδευση  Επικίνδυνων δένδρων  
• Κοπή και εκρίζωση ξερών δένδρων και θάµνων  
• Συντήρηση του χλοοτάπητα 
• ∆ιαχείριση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου   
• Καθαριότητα των χώρων πρασίνου 
Επίσης γίνεται προσπάθεια αναβάθµισης του πρασίνου στην πόλη µε : 
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o Φύτευση δένδρων, θάµνων, πολυετών ποωδών και βολβών  ετησίων όπου απαιτείται και σύµφωνα 
µε τις οδηγίες της υπηρεσίας.  

o Προµήθεια και εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα και σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας.  
o Σπορά  χλοοτάπητα σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας.  
o ∆ιαµόρφωση, προετοιµασία  νέων παρτεριών και φύτευση αυτών και σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

υπηρεσίας.  
  
2. Υφιστάµενη κατάσταση 

 Οι χώροι πρασίνου στους οποίους προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντηρούνταν από 
συνεργεία του Τµήµατος Συντήρησης ως το 2007 και από το 2008 µε τη βοήθεια εξωτερικών συνεργείων 
εργοληπτών πρασίνου.   

 

3.  Προτεινόµενη διαµόρφωση 
 Στην παρούσα φάση καλείται ο ανάδοχος : 
� να συντηρήσει τους προαναφερθέντες χώρους και να τους διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο 

συντήρησης πρασίνου 
� να πραγµατοποιεί όλες τις εργασίες συντήρησης, τις κλαδεύσεις και τις φυτεύσεις σε πάρκα κατά 

τη διάρκεια  και µέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας, εκτελώντας αυτές µε απόλυτη ασφάλεια και 
λαµβάνοντας όλα τα µέτρα που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των απασχολουµένων, 
των διερχοµένων και των περίοικων.  

 
4. Εργασίες- Οργάνωση εργασίας 

 Η συντήρηση των χώρων πρασίνου των πάρκων και των νησίδων σε µικρή έκταση της 1ης ∆Κ   και 
το σύνολο του πρασίνου  στην 2η, 3η, 4η, 5η ∆ηµοτική   Κοινότητα, στη ∆ηµοτική Ενότητα Τριανδρίας στο 
Ζωολογικό Κήπο και τη συντήρηση του πρασίνου των  Κοιµητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου.  

Θα γίνει σύµφωνα µε τη µελέτη συντήρησης που έχει συνταχθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία στην 
οποία υπάρχουν ενδεικτικοί πίνακες και οδηγίες.  

Η συντήρηση πρασίνου παρουσιάζει ιδιοµορφίες που αφορούν στη διαχείριση φυτικού υλικού και 
πολλές εργασίες συντήρησης εξαρτώνται από απρόβλεπτους παράγοντες όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, η 
συχνότητα χρήσης των πάρκων ανάλογα µε την εποχή  κ.α. Εποµένως η σειρά, ο τρόπος εκτέλεσης και οι 
επαναλήψεις των εργασιών θα καθορίζονται από τον επιβλέποντα της εργασίας.  
Προβλέπεται: 
� Συντήρηση συνολικά του ήδη εγκατεστηµένου πρασίνου (χλοοτάπητες και φυτικό υλικό)  έτσι ώστε να 
διατηρούνται στην καλύτερη κατάσταση  
� Συντήρηση του υπάρχοντος φυτικού υλικού (παλιά δένδρα – θάµνοι), ώστε να ανανεωθεί, να γίνει 
µόρφωση κόµης (θάµνων, δένδρων), σχηµατισµός λεκανών άρδευσης, λίπανση, καταπολέµηση ασθενειών – 
εντόµων, να γίνει καθαρισµός ξερών κλαδιών, πότισµα, λίπανση, κλπ., 
� Η συµπλήρωση δένδρων, θάµνων όπου απαιτείται και κρίνεται από την υπηρεσία ότι πρέπει να γίνει.  
� Η εγκατάσταση  του χλοοτάπητα όπου απαιτείται µε σπορά ή µε έτοιµο χλοοτάπητα  
� Φύτευση παρτεριών ετησίων ανθοφόρων, όσες φορές απαιτείται σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία.  
� ∆ιαχείριση και επισκευές  του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου.  
� Καθαρισµό των χώρων πρασίνου που προβλέπονται 
� Κλάδευση δένδρων διαφόρων µεγεθών  
� Κοπή χλόης µε όποιο µηχάνηµα (χλοοκοπτικό τρακτέρ, χλοοκοπτικές µηχανές - χορτοκοπτικά 
µηχανήµατα) απαιτείται στον κάθε χώρο.  

Η εργασία φυτοπροστασίας των δένδρων µε βιολογικά σκευάσµατα θα εκτελεστούν λαµβάνοντας όλα 
τα µέτρα που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτής. 

Η εργασία της φυτοπροστασίας φοινίκων  που έχουν προσβληθεί από Rhynchophorus ferrugineus) 
και µυοκτονίας µε την ευθύνη γεωτεχνικού που κατέχει  την απαιτούµενη εκπαίδευση,  εµπειρία και τα 
εχέγγυα εκτέλεσης των συγκεκριµένων εργασιών  ((Πιστοποίηση ότι µπορεί να εκτελεί µυοκτονίες, 
απολυµάνσεις καταπολέµηση τρωκτικών) άλλα πιστοποιητικά, άδειες κ.α.). 
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Εγκατάσταση εργοταξίου 
Πριν την έναρξη των εργασιών εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών, Α.Μ.Ε.Α. και οχηµάτων µε 
ειδικές κατασκευές(ράµπα), µε υλικά κατασκευής, διαστάσεις και φωτεινή σήµανση καθ’ όλο το 
εικοσιτετράωρο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες από τη Νοµοθεσία προδιαγραφές.   
 
Εργοταξιακή σήµανση 
Προειδοποίηση µε κορδέλες σήµανσης και ανακοινώσεις από την προηγούµενη ηµέρα και τοποθέτηση 
κώνων κατά τη διάρκεια των εργασιών (κλάδευση και άλλες εργασίες για τις οποίες απαιτείται η οριοθέτηση 
του χώρου εργασίας, η είσοδος σε αυτό η προστασία των διερχόµενων κ.α.) . 
 
Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις. 
Προβλέπονται µόνο για το άνοιγµα τρυπών για τη φύτευση δένδρων στα πεζοδρόµια καθώς και στην 
περίπτωση που απαιτηθεί για εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης αρδευτικού δικτύου. Προβλέπονται 
όµως εκριζώσεις ξερών  δένδρων, θάµνων και µπορντούρων,   όπου κρίνεται απαραίτητο. 
 
Εκσκαφές- Επιχώσεις – Μεταφορές 
Γίνονται οι απαραίτητες εκσκαφές µε µηχανικά µέσα για την διάνοιξη των  λάκκων που θα φυτευτούν τα νέα 
δένδρα ή οι θάµνοι, ή που θα γίνουν εκριζώσεις ξερών δένδρων, θάµνων και οι αντίστοιχες επιχώσεις µε 
κηπαίο χώµα για την επανεγκατάσταση του πρασίνου. 
 
Καλύψεις- Επιστρώσεις 
Αφορά µόνο καλύψεις και επιχώσεις µε κηπαίο χώµα. 
 
5. Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας  
 Η εργασία προβλέπεται να εκτελεστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µε λήψη όλων των απαιτούµενων 
µέτρων για τους περίοικους, για τη διέλευση των επισκεπτών  και την παραµονή τους στους χώρους 
πρασίνου µε ασφάλεια αλλά και τη λήψη των µέτρων για την ασφάλεια εκτέλεσης των εργασιών.  
Οι εργασίες από τον εργολήπτη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και των αργιών επιτρέπονται κατόπιν 
έγκρισης και εντολής της υπηρεσίας µε τις απαραίτητες προυποθέσεις και αδειοδοτήσεις που απαιτούνται.  
 
Ε. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
Συντονιστής και υπεύθυνος σε θέµατα ασφάλειας και υγείας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
ορίζεται ο Ανάδοχος της εργασίας. 
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες αυτού είναι : 
• Η πρόγνωση και λύση προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των  εργασιών, όπως 
κυκλοφοριακό, ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του 
έργου και των εργαζοµένων 
� Ο έλεγχος εκτέλεσης εργασιών, επίσκεψη στις θέσεις εργασίας του έργου και αναφορά των όποιων 
αποκλίσεων επισηµαίνονται 
� Η επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί Υ & Α των 
εργαζοµένων 
� Η έρευνα των ατυχηµάτων και διατήρηση ηµερολογίου καταγραφής τους για την εξαγωγή 
συµπερασµάτων προς αποφυγή άλλων παροµοίων 
� Η άµεση επικοινωνία µε τους αρµόδιους φορείς όπως Τροχαία, Αστυνοµία, πρώτες βοήθειες, τοπική 
αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς που επηρεάζονται από τις εργασίες 
� Η φροντίδα έτσι ώστε το προσωπικό του εργοταξίου να είναι ενήµερο σχετικά µε τις πρώτες βοήθειες 
που πρέπει να παρέχονται 
� Η οργάνωση ελέγχων ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να επιβεβαιώνεται η 
διατήρηση και επιβολή µέτρων ασφάλειας 
� Η χορήγηση του κατάλληλου εξοπλισµού στους εργαζόµενους   
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� Η επιβεβαίωση ύπαρξης του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισµού ασφάλειας για κάθε εργαζόµενο 
(παπούτσια, κράνη, γυαλιά προστατευτικά, γάντια, ειδική φόρµα για τον καθαρισµό στοιχείων νερού, κ.α.)  
 
ΣΤ. ΕΥΘΥΝΕΣ  ΚΑΙ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

Όλοι οι εργαζόµενοι θα συµµορφώνονται µε τα µέτρα ασφάλειας που καθιερώνονται στο εργοτάξιο, 
ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι και τα τρίτα µέρη. 

 
Τα µέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα : 

• Χρήση εξοπλισµού ασφάλειας και άλλων προστατευτικών µέσων. 
• Άµεση αναφορά στον Τεχνικό Ασφάλειας για έλλειψη εξοπλισµού ασφάλειας και επικίνδυνες συνθήκες 
εργασίας 
• ∆εν επιτρέπεται η µετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισµού ασφάλειας και των προστατευτικών µέτρων 
χωρίς τη σχετική έγκριση 
• ∆εν επιτρέπεται καµία ενέργεια µε πρωτοβουλία των εργαζοµένων, που δεν συµβιβάζεται ως προς τα µέτρα 
ασφάλειας, διότι τίθεται σε κίνδυνο η δική τους ασφάλεια και η ασφάλεια των άλλων 
• Οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να φέρουν τα προστατευτικά µέσα που τους παρέχονται 
 
Ζ. ΜΕΤΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΛΗΨΗ  ΚΑΙ  ΑΠΟΤΡΟΠΗ  ΤΩΝ  ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
1. Φορτηγά  Αυτοκίνητα 
Σε ορισµένες εργασίες είναι απαραίτητη η µεταφορά των υλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού µε 
φορτηγά, τα οποία θα πρέπει να τηρούν τα κάτωθι 
Κάθε φορτηγό αυτοκίνητο: 
• Φέρει άδεια κυκλοφορίας και είναι ασφαλισµένο 
• Έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ 
• Φέρει κιβώτιο Α΄ Βοηθειών 
• Φέρει πυροσβεστήρα 
• Είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό σήµα κατά την όπισθεν 
• Έχει δελτίο καταλληλότητας, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, καθώς και δελτίο συντήρησης, το οποίο 
ενηµερώνεται από τον συντηρητή του συνεργείου. 
 
2. Μέσα  Ατοµικής  Προστασίας  (ΜΑΠ) 
Σύµφωνα µε το Π.∆. 396/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας για την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του 
Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ», τα ΜΑΠ πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε 
το σχεδιασµό και την κατασκευή τους, από πλευράς ασφάλειας και υγείας. 
Για την ασφάλεια όλων των εργαζοµένων επιβάλλεται η πιστή εφαρµογή των παρακάτω οδηγιών.   
Κάθε εργαζόµενος : 
• Θα φοράει πάντα παπούτσια ασφαλείας και κράνος όταν κυκλοφορεί στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών  
• Θα φοράει πάντα όλα τα απαιτούµενα είδη ατοµικής προστασίας κατά την εκτέλεση µιας συγκεκριµένης 
εργασίας και θα τα χρησιµοποιεί µόνο για τις προβλεπόµενες χρήσεις και σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, ο οποίος υποχρεούται να χορηγεί οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά 
• Θα διατηρεί σε καθαρή και καλή κατάσταση τα ΜΑΠ, θα φροντίζει να τα αλλάζει, όταν θα παρουσιάσουν 
φθορά και θα τα αποθηκεύει σε κατάλληλο µέρος για να µην καταστρέφονται. 
• Ζώνες ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο εργαζόµενος ευρίσκεται 
υπεράνω του ενός µέτρου από το δάπεδο εργασίας. 
Τα ΜΑΠ που θα χρησιµοποιούνται είναι:  
 
ΚΡΑΝΗ 
Όλα τα κράνη είναι προδιαγραφών ΟΕ και σύµφωνα µε τη ΕΝ 397 ΡΕ και σε καµία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται η κυκλοφορία στο εργοτάξιο χωρίς αυτά. 
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ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Όλα τα υποδήµατα ασφαλείας είναι προδιαγραφών CE και σύµφωνα µε την ΕΝ 345 ΡΕ και είναι 
υποχρεωτικά για όλους τους εργαζόµενους που διακινούνται στους δρόµους και τις εγκαταστάσεις του 
εργοταξίου.  
Απαγορεύεται δε ρητά η χρήση ανοιχτού υποδήµατος τύπου σαγιονάρας, τόσο από τους οδηγούς των 
οχηµάτων, όσο και από τους υπόλοιπους εργαζόµενους. 
 
ΣΤΟΛΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα µε το είδος και την επικινδυνότητα της εργασίας 
που εκτελεί, φορά και τον κατάλληλο τύπο φόρµας. 
Ειδική φόρµα για  τον εκτελούντα καθαρισµό στοιχείων νερού 
 
ΓΑΝΤΙΑ 
Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων, όπως  
Α)  δερµάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισµού κοφτερών και µυτερών 
αντικειµένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίµατα, τρυπήµατα και τραυµατισµούς 
γενικά 
Β)  λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων, των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική για ηλεκτροτεχνίτες που είναι 
υποχρεωµένοι να εργάζονται σε κυκλώµατα υπό τάση. 
 
ΓΥΑΛΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Για την αποφυγή ατυχηµάτων στα µάτια, επιβάλλεται, οι εργαζόµενοι να φορούν γυαλιά ασφαλείας.  
 
3. Πρώτες  Βοήθειες 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας και Υγείας φροντίζει, ώστε να παρέχονται πρώτες βοήθειες σε κάθε τραυµατισµένο 
άτοµο και να υπάρχουν διαθέσιµες οι πρώτες βοήθειες. 
Θα υπάρχουν φαρµακεία µε επαρκή εφόδια πρώτων βοηθειών, για την περίπτωση µικροατυχηµάτων στο 
εργοτάξιο. Αν ένας εργαζόµενος τραυµατιστεί ή προκύψει άλλο σοβαρό πρόβληµα υγείας, πρέπει να κληθεί 
κατάλληλη βοήθεια µε τηλέφωνο ή άλλο τρόπο. Αν διαπιστωθεί, ότι η αιτία του ατυχήµατος είναι 
ηλεκτροπληξία ή φωτιά, ο σχετικός κίνδυνος θα αποµακρυνθεί πριν την παροχή βοήθειας στο θύµα. 
∆ιαπιστώνεται η κατάσταση του θύµατος ως προς τις αισθήσεις του και αποφεύγεται, όσο το δυνατόν η 
µετακίνηση του, εκτός αν πρέπει να αποµακρυνθεί από κάποιο κίνδυνο. Ο παθών διατηρείται ζεστός και 
στεγνός και ελέγχεται ο σφυγµός του. Αν διαπιστωθεί, ότι το θύµα αναπνέει µε δυσκολία, πρέπει αµέσως να 
εφαρµοσθεί τεχνητή αναπνοή. Αν το θύµα υποφέρει από αιµορραγία, πρέπει να εφαρµοσθεί πίεση στην 
πληγή. Αν η αιµορραγία είναι από πόδι ή χέρι, πρέπει το άκρο να βρίσκεται σε ύψος για να µειωθεί η 
αιµορραγία. 
 
4. Αναγγελία  Ατυχήµατος 
• Αν µε την αρχική αντιµετώπιση ενός ατυχήµατος διαπιστωθεί πως ο τραυµατίας πρέπει να µεταφερθεί σε 
πλησίον Νοσοκοµείο, η µεταφορά γίνεται άµεσα µε αυτοκίνητο του εργοταξίου 
• Μετά την αντιµετώπιση του ατυχήµατος ειδοποιείται : 
• Α)  ο τεχνικός ασφάλειας 
• Β)  ο εργοταξιάρχης 
• Ο Τεχνικός Ασφάλειας προβαίνει σε έρευνα και ανάλυση του ατυχήµατος προκειµένου να διαπιστωθούν τα 
αίτια 
• Ο Τεχνικός Ασφάλειας ενηµερώνει αµέσως την επιθεώρηση εργασίας και συµπληρώνει τη δήλωση 
ατυχήµατος. 
 
5. Πυροπροστασία – Πυρόσβεση 
Πρόληψη  Πυρκαγιάς 

Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες : 
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� Απαγορεύεται στους εργαζόµενους το κάπνισµα και το άναµµα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας που 
προκαλεί υπερθέρµανση ή σπινθήρα µέσα σε περιοχές του εργοταξίου, στις οποίες υπάρχουν σχετικές 
οδηγίες και γενικά σε χώρους, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 
� Απαγορεύεται η χρήση γυµνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, φλόγα ή 
θερµότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 
� Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί αποµακρύνοντας αµέσως όλα τα σκουπίδια και 
τα εύφλεκτα υλικά, όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσµατα, ξύλα κλπ. 
� Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εµπόδια, για άµεση αποµάκρυνση σε περίπτωση 
που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά. 
 
Καταπολέµηση  Πυρκαγιάς 
• Το υλικό καταπολέµησης φωτιάς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή. Πρέπει λοιπόν να παραµένει 
ελεύθερο και να είναι προσιτό. Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση µόνο σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. 
• Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση όλων των διατεθειµένων µέσων αντιµετώπισης πυρκαγιάς για άλλους 
σκοπούς, εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 
 
∆ιατεθειµένα  Μέσα  Κατάσβεσης  Πυρκαγιάς 
�Πυροσβεστήρες CO2 για στερεά, υγρά και αέρια καύσιµα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
�Πυροσβεστήρες σκόνης για στερεά, υγρά και αέρια καύσιµα κατά κανόνα 
�Άµµος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίµων 
�Σκαπάνες και φτυάρια 
 
Αντιµετώπιση  Πυρκαγιάς 
• Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά µέσα που υπάρχουν στον χώρο εργασίας, πού βρίσκονται, για 
ποιες πυρκαγιές είναι κατάλληλα και πως χρησιµοποιούνται. 
• Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
υπό τάση, καθώς και υγρά καύσιµα. Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά 
και να γίνονται περιοδικά αποψιλώσεις του χώρου του εργοταξίου. Οι χώροι καυσίµων πρέπει να 
διατηρούνται καθαροί και να αποµακρύνονται σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά. 
• Το νερό πρέπει να χρησιµοποιείται για κατάσβεση σε στερεά και για ελαφρά στερεά υλικά, όπως χαρτιά, 
χόρτα, στουπιά κλπ. και να αποφεύγεται η χρήση πυροσβεστήρων σκόνης ή CO2.  Η καλύτερη λύση είναι το 
νερό.  
  

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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ΦΑΚΕΛΟΣ   ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   ΥΓΕΙΑΣ   
 
 

• ΕΙ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΧΡΗΣΗ  ΑΥΤΗΣ 
 

Η εργασία αφορά τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»  για την κάλυψη αναγκών του  
∆ήµου Θεσσαλονίκης  

Η χρηµατοδότηση της εργασίας θα γίνει από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και αφορά 
τα έτη 2018, 2019 και 2020. 

 
2. ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η εργασία αναφέρεται στη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 
Αντικείµενο της Συγκεκριµένης εργασίας είναι η συντήρηση πάρκων και διαµορφωµένων χώρων 

πρασίνου συνολικής έκτασης 573 στρεµµάτων. Στην  παρούσα µελέτη προβλέπονται εργασίες καθηµερινής 
συντήρησης µε την επίβλεψη της υπηρεσίας για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο συντήρησης του πρασίνου  
των  πάρκων. Επίσης προβλέπονται εργασίες µε τις οποίες υφιστάµενοι και νέοι χώροι  θα αναβαθµιστούν  
περιβαλλοντικά και αισθητικά.  

Η παρούσα µελέτη αφορά στη συντήρηση των χώρων πρασίνου  σε µικρή έκταση της 1ης ∆Κ    και το 
σύνολο του πρασίνου  στην 2η, 3η, 4η, 5η ∆ηµοτική   Κοινότητα, στη ∆ηµοτική Ενότητα Τριανδρίας, στο 
Ζωολογικό Κήπο και στη συντήρηση του πρασίνου των  Κοιµητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου 

 Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες συντήρησης πρασίνου των πάρκων αφορούν:  
• στην 1η ∆ηµοτική Κοινότητα, τους χώρους πρασίνου   µεταξύ των οδών Πολυτεχνείου-26ης 

Οκτωβρίου-Μοσκώφ, και  στα πάρκα της περιοχής των 40 Εκκλησιών έκτασης συνολικής έκτασης 
και τον Κήπο του Αλέξανδρου  33,6 στρ.. 

• στην 2η ∆ηµοτική Κοινότητα  έκταση 77,2 στρ..  
• στην 3η ∆ηµοτική Κοινότητα  έκταση 46 στρ καθαρού πρασίνου  
• συντήρηση πρασίνου στο Ζωολογικό Κήπο έκτασης 46 στρ.. καθαρού πρασίνου  
• στην 4η  ∆ηµοτική Κοινότητα  έκτασης  52,2 στρ. καθαρού πρασίνου  
• στην 5η ∆ηµοτική Κοινότητα  έκταση 191,7 στρ. καθαρού πρασίνου. τη Συντήρηση του δώµατος  και 

των χώρων πρασίνου στις εγκαταστάσεις της ∆ιεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας  
• στη ∆ηµοτική Ενότητα Τριανδρίας  έκταση 14,9  στρ. καθαρού πρασίνου  
• στα Κοιµητήρια Αναστάσεως του Κυρίου  έκταση  112,1 στρ. καθαρού πρασίνου.  
• Επεµβάσεις αποµάκρυνσης ανεπιθύµητης βλάστησης  σε  αδιαµόρφωτους   δηµοτικούς χώρους και 

σε οικόπεδα σε όλη την πόλη σε συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες του ∆ήµου  (Καθαριότητα-πολιτική 
Προστασία)  – Επεµβάσεις κοπής χόρτων  στα πεζοδρόµια και στα ρείθρα που γειτνιάζουν µε 
πάρκα  και νησίδες πρασίνου-Επεµβάσεις  όταν υπάρξει ανάγκη  λόγω εκτάκτων αναγκών (ακραίες 
καιρικές συνθήκες κ.α.).  

Ειδικότερα, προβλέπεται συντήρηση του ήδη εγκατεστηµένου πρασίνου, µέσα από παρεµβάσεις  έτσι 
ώστε να διατηρείται  στην καλύτερη κατάσταση και συγκεκριµένα µε την εκτέλεση εργασιών συντήρησης  
όπως :  

• Συντήρηση δένδρων και θάµνων,  η οποία θα περιλαµβάνει κλαδέµατα, ψαλιδίσµατα,  σχηµατισµό 
λεκανών άρδευσης, λίπανση, άρδευση, κλπ  

• Την κλάδευση  επικίνδυνων δένδρων  
• Κοπή και εκρίζωση ξερών δένδρων και θάµνων  
• Συντήρηση του χλοοτάπητα 
• ∆ιαχείριση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου   
• Καθαριότητα των χώρων πρασίνου 
Επίσης γίνεται προσπάθεια αναβάθµισης του πρασίνου στην πόλη µε : 
o Φύτευση δένδρων, θάµνων, πολυετών ποωδών και βολβών  ετησίων όπου απαιτείται και σύµφωνα 

µε τις οδηγίες της υπηρεσίας.  
o Προµήθεια και εγκατάσταση στρ. έτοιµου χλοοτάπητα και σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας.  
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o Σπορά. χλοοτάπητα σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας.  
o ∆ιαµόρφωση, προετοιµασία  νέων παρτεριών και φύτευση αυτών και σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

υπηρεσίας.  
 
Ο προϋπολογισµός δαπάνης της εργασίας ανέρχεται στα  1.800.000,00 € (µε ΦΠΑ). 
 
Η διάρκεια εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας ορίζεται  µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών το πολύ 

σε  36 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.  
 

  
 3. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Για την αντιµετώπιση όλων των κινδύνων λαµβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόµενα από τη 

Νοµοθεσία προστατευτικά µέτρα, όπως αυτά καταγράφονται στο αντίστοιχο Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας. 

Συντονιστής και υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων είναι ο ανάδοχος. 
 Η ασφάλεια των εργαζοµένων στους χώρους εργασίες και κατά τις µετακινήσεις τους από και προς 

αυτούς  αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των συµβαλλοµένων και ευθύνη του αναδόχου. Για το 
λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόµενους όλα τα εφόδια και εξοπλισµός για την αποφυγή οποιουδήποτε 
κινδύνου. Σε εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας κάθε εργαζόµενος θα παραλαµβάνει τα εφόδια της 
προσωπικής του ασφάλειας και θα του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφάλειας του εργοταξίου οι οποίες είναι 
οι εξής: 
• Όλοι οι εργαζόµενοι, υποχρεούνται να φορούν κράνη  όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους απαιτείται. 
• Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόµενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια τους, θα πρέπει να το 
αναφέρουν αµέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 
• Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισµός ((παπούτσια, κράνη, γυαλιά προστατευτικά, γάντια, ειδική φόρµα για 
τον καθαρισµό στοιχείων νερού, κ.α.)) θα πρέπει να αναφέρεται και θα αντικαθιστάται άµεσα. 
• Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισµού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλή του 
συνεργείου ή τον εργοδηγό. 
• Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα για την εργασία τους. 
• Κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να προσέχει να µην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή 
άλλους εργαζόµενους. 
• Κατά τη διάρκεια της ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα µηχανήµατα κανένας εργαζόµενος και 
για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από το αιωρούµενο φορτίο. 
• Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται και θα επισκευάζονται µόνο από ειδικευµένα άτοµα. 
• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των συσκευών 
και των καλωδίων τους. κάθε φθορά θα αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλή του συνεργείου, ώστε να 
διορθώνεται άµεσα. 
• Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τα προστατευτικά της µηχανήµατα. 
• Ζώνες ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο εργαζόµενος ευρίσκεται 
υπεράνω του ενός µέτρου από το δάπεδο εργασίας. 
• Για καθένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέµβαση σε µηχανήµατα ή εξοπλισµό ενώ βρίσκεται σε 
λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα πραγµατοποιείται µε 
τους κινητήρες εκτός λειτουργίας. 

Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν οξυγόνα θα πρέπει : 
� να µην τα χρησιµοποιούν µε λαδωµένα ή φθαρµένα γάντια 
� να έχουν τις φιάλες κεκλιµένες – όχι οριζόντιες 
� να µην τα χρησιµοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή µε προϊόντα πετρελαίου ή 

οξειδωµένα αντικείµενα 
� να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας. 
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ  ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κύριος της εργασίας είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου 1A. 
 

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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ΕΡΓΑΣΙΑ  

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ  
 
  
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Β. Γεωργίου 1Α 
 
Ταχ. Κώδικας: 54640 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : 
 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.451.612,88 € 
 

1.800.000 € (µε Φ.Π.Α.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΡΓΑΣΙΑ  
« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ  
 
Ταχ. ∆ιεύθυνση : Β. Γεωργίου 1Α 
 
Ταχ. Κώδικας: 54640 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.451.612,88 € 
 

1.800.000 € (µε Φ.Π.Α.) 
 

 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 
 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ) : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
Ε∆ΡΑ :    …………………………………………………………………………………………………. 
Ο∆ΟΣ ………………………………              ΑΡΙΘΜΟΣ …………………… 
Τ.Κ. …………Τηλ. …………………….Fax…………………… ΚΙΝΗΤΟ : ………………………….. 
ΑΦΜ:………………………………………………….. 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

EN∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ          

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

1 Καθαρισµός  χλοοτάπητα και χώρου φυτών  στρ. 7.000,00 3,20 €       

2 

Καθαρισµός  χλοοτάπητα και από τους  χώρους  
φυτών φύλλων –πευκοβελόνων κ.α , µε µηχανικά 
µέσα αναρροφητήρες, φυσητήρες,  χρήση 
ατσαλόσκουπας στρ. 1.000,00 25,00 €       

3 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά στρ. 10,00 1.100,00 €       

4 
Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα 
(συµπεριλαµβάνεται και ο χλοοτάπητας)  στρ. 2,00 5.500,00 €       

5 

Άρδευση χλοοτάπητα και χώρου φυτών µε 
εκτοξευτήρες ή στάγδην (µη αυτοµατοποιηµένο 
σύστηµα) στρ. 16.525,00 2,10 €       

6 
Κούρεµα χλοοτάπητα µε µικρό ελκυστήρα µε 
χλοοκοπτική εξάρτηση  στρ. 15.547,50 27,00 €       

7 
Κούρεµα χλοοτάπητα µε βενζινοκίνητη χλοοκοπική 
µηχανή  στρ. 6.477,75 32,00 €       

8 Αερισµός χλοοτάπητα  στρ. 150,00 20,00 €       

9 Βοτάνισµα µε τα χέρια  στρ. 292,80 100,00 €       

10 
Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
µηχάνηµα πεζού χειριστή  στρ. 3.546,50 32,00 €       

11 

Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
µηχάνηµα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες 
και ερείσµατα οδικών αξόνων στρ. 100,00 40,00 €       

12 Λίπανση χλοοτάπητα χειρονακτική  στρ. 1.363,35 16,00 €       

13 

∆ιαµόρφωση νέου παρτεριού (περιλαµβάνεται η 
χάραξη, φρεζάρισµα, ψιλοχωµατισµός, προσθήκη 
εδαφοβελτιωτικών λίπανση κ.α.) στρ. 3,00 150,00 €       

14 
Προετοιµασία διαµορφωµένου παρτεριού  για 
φύτευση εποχικών ή εδαφοκαλυπτικών θάµνων   στρ. 3,00 70,00 €       

15 
∆ιαµόρφωση θάµνων ύψος <1,7 µσε µπορντούρα 
µε χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας  m 171.084,00 0,30 €       

16 

∆ιαµόρφωση  ψηλών θάµνων ύψος >1,7 µ σε 
µπορντούρα µε όποιο µέσο απαιτείται (χειροκίνητο 
µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας  ή και τηλεσκοπικό 
µηχανοψάλιδο-αλυσοπρίονο,αλυσοπρίονο κ.α.)   m 14.784,00 0,90 €       

17 

∆ιαµόρφωση  ψηλών θάµνων  σε µπορντούρα µε 
ύψος >1,7 και φάρδος >1,5 µ µε όποιο µέσο 
απαιτείται (χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι 
µπορντούρας  ή και τηλεσκοπικό µηχανοψάλιδο-
αλυσοπρίονο,αλυσοπρίονο κ.α.)   m 9.240,00 1,50 €       
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 Τοποθέτηση καπάκι φρεατίου διαφόρων 
διαστάσεων από µπακλαδωτή λαµαρίνα από 
χάλυβα  πάχους  3 mm µε δυνατότητα  για 
τοποθέτηση  κλειδαριάς  (περιλαµβάνεται το 
φρεάτιο)  m² 50,00 60,00 €       

19 
Φυτοπροστασία εποχικών µε βιολογικά 
σκευάσµατα σε χώρους πρασίνου m² 3.000,00 1,00 €       

20 

Προµήθεια και τοποθέτηση  γεωυφάσµατος-
Προµήθεια και τοποθέτηση διακοσµητικό χαλίκι  
No 7 σε πάχος  5-7 cm m² 500,00 12,00 €       

21 

Προµήθεια και τοποθέτηση  γεωυφάσµατος & 
Προµήθεια και τοποθέτηση φλούδας πεύκου σε 
πάχος  3-4 cm m² 500,00 14,00 €       

22 
 Προµήθεια και συµπλήρωση µε κηπευτικό χώµα 
οπών σε χώρους πρασίνου  m³ 500,00 6,00 €       

23 Μυοκτονία σε φρεάτια  τεµ. 600 8,00 €       

24 

Συντήρηση  στοιχείων νερού µε υδροχαρή φυτά 
(καθαριότητα, αποµάκρυνση   άλγη, συντήρηση 
φυτών)  τεµ. 300 40,00 €       

25 Προµήθεια ετήσιων - βολβών και φύτευση  τεµ. 25.000 0,50 €       

26 
Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και 
ετησίων, διετών, βολβωδών Π1   τεµ. 4.000 1,00 €       

27 
Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και 
ετησίων, διετών, βολβωδών  Π2  τεµ. 4.000 2,00 €       

28 
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µέγεθος 
αντίστοιχο της κατηγορίας Θ2 τεµ. 1.000 4,30 €       

29 
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µέγεθος 
αντίστοιχο της κατηγορίας  θ3 τεµ. 400 7,40 €       

30 
Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µέγεθος 
αντίστοιχο της κατηγορίας   θ4 τεµ. 100 14,00 €       

31 
∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα), µέγεθος 
αντίστοιχο της κατηγορίας ∆4 τεµ. 100 25,00 €       

32 
∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα), µέγεθος 
αντίστοιχο της κατηγορίας ∆5 τεµ. 70 45,00 €       

33 
∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα), µέγεθος 
αντίστοιχο της κατηγορίας  ∆6 τεµ. 60 80,00 €       

34 
 ∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα), 
µέγεθος αντίστοιχο της κατηγορίας  ∆7 τεµ. 20 120,00 €       

35 
∆ένδρα (διάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα), µέγεθος 
αντίστοιχο της κατηγορίας   ∆9 τεµ. 20 220,00 €       

36 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία 
χειρός, διαστάσεων 0,30Χ0,30Χ0,30 m τεµ. 11.400 0,50 €       

37 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία 
χειρός, διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,50 m τεµ. 270 1,30 €       
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38 

Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία 
χειρός, διαστάσεων  0,80-1,00x0,80-1,00x0,80-1,00 
m τεµ. 40 4,00 €       

39 Φύτευση ετήσιων - βολβών   τεµ. 60.000 0,35 €       

40 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου µέχρι 1,5 
lt τεµ. 10.000 0,80 €       

41 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00-
4,00 lt τεµ. 1.000 1,10 €       

42 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,0-
12,00 lt τεµ. 500 1,30 €       

43 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23-40 lt τεµ. 170 4,50 €       

44 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41-80 lt τεµ. 60 6,80 €       

45 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 81-150 lt τεµ. 40 11,50 €       

46 Υποστήλωση µε την αξία του πασσάλου τεµ. 270 2,30 €       

47 
Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών  διαµέτρου 
έως 0,60 m τεµ. 96.900 0,25 €       

48 
Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών  διαµέτρου 
από 0,61 m και άνω τεµ. 26.562 0,44 €       

49 Άρδευση φυτών µε βυτίο τεµ. 20.000 0,10 €       

50 Άρδευση φυτών µε λάστιχο  τεµ. 50.016 0,05 €       

51 

∆ιαµόρφωση κόµης ετησίων και πολυετών 
ποωδώνΨαλλίδισµα αγροστωδών (στίπα- 
µίσχαθος -πενισετο-φεστούκα κ.α), ποωδών 
(γκάουρα, περόφσκια κ.α.) τεµ. 49.623 0,10 €       

52 
Κλάδεµα θάµνων ανανέωση-διαµόρφωση κόµης 
παλαιών αναπτυγµένων θάµνων ύψους εως 1,70 m τεµ. 134.058 0,70 €       

53 
Κλάδεµα θάµνων ανανέωση κόµης παλαιών 
αναπτυγµένων θάµνων ύψους πάνω από 1,70 m τεµ. 19.428 2,50 €       

54 
Ψαλλίδισµα   πικροδάφνες  περίµετρο 3 m  και 
ύψους  άνω των 2 m  (παραλίας) τεµ. 360 2,50 €       

55 
Κλάδεµα, ανανέωση κόµης παλαιών ανεπτυγµένων 
θάµνων αναρριχώµενων (κοιµητηρίων)  τεµ. 4.812 2,50 €       

56 Κλάδεµα -κόψιµο υπερώριµων σε τριανταφυλιές  τεµ. 9.474 2,50 €       

57 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων  ύψους µέχρι 4 m τεµ. 850 7,00 €       

58 ∆ιαµόρφωση κόµηςδένδρων ύψους 4-8 m τεµ. 794 20,00 €       



∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                                
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ  

 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 

  17 

59 Κοπή δένδρων  ύψους από 4 µέχρι 8 m τεµ. 300 31,00 €       

60 
Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 
8-12 m, σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 233 60,00 €       

61 
Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 
12-16 m σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 116 90,00 €       

62 
Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 
16-20 m σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 50 160,00 €       

63 
Ανανέωση κόµης, ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 
πάνω από 20 m σε πλατείες πάρκα κλπ τεµ. 50 210,00 €       

64 
Κλάδεµα φοίνικα -χαµαίρωπα ύψους κορµού  ως 
2,5m τεµ. 30 7,00 €       

65 
Κλάδεµα φοίνικα -χαµαίρωπα ύψους κορµού  
πάνω από  2,5m τεµ. 20 18,00 €       

66 

Καθαρισµός -εκρίζωση-αποµάκρυνση 
ανεπιθύµητης βλάστησης -δενδρυλίων (αυλανθοι)  
σε πάρκα -νησίδες -αδιαµόρφωτους χώρους  
ύψους ως 3 µ τεµ. 1.500 3,00 €       

67 

Καθαρισµός -εκρίζωση-αποµάκρυνση 
ανεπιθύµητης βλάστησης -δενδρυλίων (αυλανθοι)  
σε πάρκα -νησίδες -αδιαµόρφωτους χώρους  
ύψους  πάνω από  3 µ τεµ. 1.000 8,00 €       

68 
Εκρίζωση µεγάλων δένδρων µε περίµετρο κορµού 
από 0,91 µέχρι 1,20 m τεµ. 10 11,00 €       

69 
Εκρίζωση µεγάλων δένδρων µε περίµετρο κορµού 
από 1,21 µέχρι 1,50 m τεµ. 10 15,50 €       

70 
Εκρίζωση µεγάλων δένδρων µε περίµετρο κορµού 
πάνω από 1,51 m τεµ. 10 22,00 €       

71 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους  κάτω  από 4 m τεµ. 200 1,50 €       

72 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m τεµ. 200 2,00 €       

73 
Φυτοπροστασία θάµνων -τριανταφυλλιών µε 
βιολογικά σκευάσµατα σε χώρους πρασίνου  τεµ. 200 1,50 €       

74 
Τοποθέτηση παγίδων στους φοίνικες πρόληψης 
προσβολής από Rhynchophorus ferrugineus τεµ. 10 40,00 €       

75 
Φυτοπροστασία προσβεβληµένου – ξερού  φοίνικα 
από Rhynchophorus ferrugineus τεµ. 10 100,00 €       

76 
Κοπή και αποµάκρυνση ξερού  φοίνικα 
προσβεβληµένου  από Rhynchophorus ferrugineus τεµ. 10 120,00 €       

77 

Επιδιόρθωση αρδευτικών επιφανειακών 
Σταλακτηφόροι συµπεριλαµβανοµένων των 
µικρουλικών τεµ. 500 1,20 €       

78 
Επιδιόρθωση αρδευτικών Σταλακτηφόροι 
συµπεριλαµβανοµένων των µικρουλικών τεµ. 500 1,90 €       

79 
Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου σωληνώσεις Φ20 
(Σκάψιµο-µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης )  τεµ. 100 1,80 €       

80 
Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου σωληνώσεις Φ25 
(Σκάψιµο-µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης )  τεµ. 100 2,20 €       
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81 
Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου σωληνώσεις Φ32 
(Σκάψιµο-µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης )  τεµ. 100 2,80 €       

82 
Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου σωληνώσεις Φ40 
(Σκάψιµο-µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης )  τεµ. 100 4,10 €       

83 
Επιδιόρθωση δικτύου υπόγειου σωληνώσεις Φ50 
(Σκάψιµο-µικρουλικά -αποκατάσταση πλήρης )  τεµ. 100 5,80 €       

84 

 Επισκευή µεταλλικής στήλης αρδευτικών δικτύων 
1 ή 2 ηλεκτροβανών (µε διάθεση υλικών από την 
υπηρεσία)  τεµ. 30 10,00 €       

85 

 Επισκευή µεταλλικής στήλης αρδευτικών δικτύων 
3 ή 6 ηλεκτροβανών (µε διάθεση υλικών από την 
υπηρεσία)  τεµ. 50 17,00 €       

86 
Αλλαγή µπαταρίας σε πρ/τές  άρδευσης 
(συµπεριλαµβάνεται και η µπαταρία) τεµ. 700 2,80 €       

87 
Αντικατάσταση - τοποθέτηση πλαστικού 
στρόγγυλου φρεατίου 6'' τεµ. 30 8,00 €       

88 

Αντικατάσταση, προµήθεια  τοποθέτηση πλαστικού 
στρόγγυλου φρεατίου 10'' (συµπεριλαµβάνεται και 
το φρεάτιο)' τεµ. 20 10,00 €       

89 

Αντικατάσταση, Προµήθεια και τοποθέτηση 
ορθογώνιου  φρεατίου  12'' τύπου jumpo 
(συµπεριλαµβάνεται και το φρεάτιο) τεµ. 20 28,00 €       

90 

Αντικατάσταση, Προµήθεια και τοποθέτηση 
πλαστικού ορθογώνιου  φρεατίου  14'' τύπου jumpo 
(συµπεριλαµβάνεται και το φρεάτιο) τεµ. 20 40,00 €       

91 

Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι πλαστικού 
στρόγγυλου φρεατίου  6''(συµπεριλαµβάνεται και το 
καπάκι) τεµ. 30 2,00 €       

92 

Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι πλαστικού 
στρόγγυλου φρεατίου  10''(συµπεριλαµβάνεται και 
το καπάκι) τεµ. 30 2,80 €       

93 

 Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι πλαστικού 
ορθογώνιου  φρεατίου  12'' τύπου jumpo 
''(συµπεριλαµβάνεται και το καπάκι) τεµ. 30 6,50 €       

94 

Προµήθεια και τοποθέτηση καπάκι ορθογώνιου  
φρεατίου  14'' τύπου jumpo (συµπεριλαµβάνεται 
και το καπάκι) τεµ. 31 6,50 €       

95 Αντικατάσταση  εκτοξευτήρα στατικού  τεµ. 200 2,50 €       

96 
Προµήθεια και τοποθέτηση ακροφύσιο για 
στατικούς εκτοξευτήρες τεµ. 50 9,00 €       

97 
Αντικατάσταση  εκτοξευτήρα γραναζωτού ακτίνας 
ενεργείας 4-9,4 m, 1/2'' τεµ. 70 15,00 €       

98 
Αντικατάσταση  εκτοξευτήρα γραναζωτού ακτίνας 
ενεργείας 9,5-15,8  m, 3/4'' τεµ. 60 17,00 €       

99 

Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης 
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ1'', ή Φ ¾’’ τεµ. 20 43,00 €       

100 

Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης 
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ1'', ή Φ ¾’’ τεµ. 20 50,00 €       
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101 

Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης 
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ2''  τεµ. 20 160,00 €       

102 

Τοποθέτηση βάνας ελέγχου άρδευσης 
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ 2''  τεµ. 20 180,00 €       

103 
Τοποθέτηση πηνίο ηλεκτροβανών συγκράτησης 
(Latching) 9 V τεµ. 20 22,00 €       

104 
Τοποθέτηση πηνίο ηλεκτροβανών συγκράτησης 
(Latching) 24 V τεµ. 22 18,00 €       

105 
Τοποθέτηση προγραµµατιστή µπαταρίας τύπου 
φρεατίου 1 ελεγχόµενης  ηλεκτροβάνας τεµ. 6 160,00 €       

106 
Τοποθέτηση προγραµµατιστή τύπου φρεατίου 2 
ελεγχόµενων ηλεκτροβανών τεµ. 6 180,00 €       

107 
Τοποθέτηση προγραµµατιστή τύπου φρεατίου 4 
ελεγχόµενων ηλεκτροβανών τεµ. 5 210,00 €       

108 
Τοποθέτηση προγραµµατιστή τύπου φρεατίου 6 
ελεγχόµενων ηλεκτροβανών τεµ. 5 280,00 €       

 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  σε  ΕΥΡΩ  
ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α. 

Ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες πενήντα µια 
χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και 

ογδόντα οχτώ λεπτά 
 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  
 
 
 
 
 

 

1.451.612,88 € 
 

 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ         

 
 
 
 
 
                                   

 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 
Ο Προσφέρων  
 
 
(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων
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