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     15.6262.0002 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α.  (24%) :               72.564,80 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ       ΕΡΓΑΣΙΑ: Υπηρεσίες  αποψίλωσης για πυροπροστασία 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &    ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ.: 3 /2018     

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   Κ.Α. :  15 .6262.0002    

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

   Στα πλαίσια των ενεργειών μας, α) για την προετοιμασία για την αντιπυρική 

περίοδο 2018 σύμφωνα με και το υπ΄ αριθμ πρωτ. 1521/ 21-3-2013 έγγραφο του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, (ΑΔΑ ΒΕΔΖΙ-Ω36), και το 

Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του 

Υπ. Δημ. Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, β) για την βελτίωση της εικόνας της πόλης 

μας, για την τήρηση της καθαριότητας και κυρίως για την αποφυγή κινδύνου 

πυρκαγιάς από τα ξερά χόρτα κατά τους θερινούς μήνες,  κρίνεται απαραίτητο να 

γίνει αποψίλωση των κοινοχρήστων χώρων, των οικοπέδων, των περιαστικών 

δασών, των παρόδιων εκτάσεων  του οδικού δικτύου του Δήμου μας και των χώρων 

που θα υποδειχτούν από την Δ/νση Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας 

Ζωής.  

  Οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα είναι:  

 

 Η εργασία βοτανίσματος, (αποψίλωσης), φυτών με χρήση χειροκίνητου 

βενζινοκίνητου ή επικαθούμενου χορτοκοπτικού βαρέως τύπου, δηλ. κοπή 

των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν 

φυτευτεί.  

 Η απομάκρυνση από τους χώρους των εργασιών, όλων των υλικών που 

προκύπτουν από το βοτάνισμα και απόρριψη αυτών σε επιτρεπόμενους 

χώρους  που θα υποδεικνύονται από την υπηρεσία του Δήμου.  

 Οι παροχές υπηρεσιών που αφορούν τα ιδιωτικά οικόπεδα σύμφωνα με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. 

   Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 

 Για την εργασία πρέπει να είναι διαθέσιμος πλήρης εξοπλισμός μηχανημάτων από 

τα συνεργεία που θα χρειαστούν για να φέρουν σε πέρας την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης εργασίας, καθώς επίσης και το απαραίτητο τεχνικό και βοηθητικό 

προσωπικό που θα τελεί πάντα κάτω από την επίβλεψη της υπηρεσίας. 

 Η απομάκρυνση των προϊόντων αποψίλωσης θα γίνεται άμεσα και  καθημερινά 

και με ευθύνη του συνεργείου του αναδόχου.  

  Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, απαιτείται η διάθεση από πλευράς του 

αναδόχου, έμπειρου και καταρτισμένου προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνεται  η καλή 

εκτέλεση των εργασιών.   

  Οι εκτελεσμένες εργασίες, θα δίνονται αναλυτικά σε πίνακα ο οποίος θα συνοδεύει 

το τιμολόγιο του αναδόχου κάθε φορά, με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

   Σημειώνεται ότι, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, τα υλικά και οι μέθοδοι για 

την εγκατάσταση τους θα τυγχάνουν της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας. 

   Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 72.564,80 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%, με Κ.Α.: 15.6262.0002.  

 

To CPV της εν λόγω υπηρεσίας είναι: 

 CPV 77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 
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   Οι παραπάνω εργασίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό έτους 2018 σύμφωνα με 

την έκθεση ανάληψης δαπάνης, Α.Α.Υ. από τακτικά κεφάλαια. 

  Η ισχύς της σύμβασης θα είναι ένα έτος με δυνατότητα παράτασης από την 

υπογραφή της. 

 

 

ΠΑΛΛΗΝΗ 

16/2/2018     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 16/2/2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

    

      

       

       

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ 

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ  

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

         ΕΡΓΑΣΙΑ: Υπηρεσίες αποψίλωσης για πυροπροστασία 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ.: 3 /2018     

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Κ.Α. :  15 .6262. 0002    

 

 

     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    

A/A Εργασία Μονάδα Ποσότητα  Τιμή  Σύνολο     

1 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Ή 

ΕΠΙΚΑΘΟΥΜΕΝΟΥ 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

Στρέμμα 

1160 37 42920 

   

 

2 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΑ ΤΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Υπηρ. 

300 52 15600 

   

 ΣΥΝΟΛΟ    58.520,00 €     

 ΦΠΑ 24%    14.044,80 €     

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

  72.564,80 € 
    

         

 

ΠΑΛΛΗΝΗ 

16/2/2018     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 16/2/2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

    

      

       

       

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ 

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ  

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

         ΕΡΓΑΣΙΑ: Υπηρεσίες αποψίλωσης για πυροπροστασία 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ.:    3/2018     

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Κ.Α. :  15 .6262. 0002    

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1.Στα πλαίσια της προσπάθειας: α) αποφυγής κινδύνου πυρκαγιάς από τα ξερά 

χόρτα κατά τους θερινούς μήνες, β) βελτίωσης της εικόνας της πόλης μας, γ) 

τήρησης της καθαριότητας και  διασφάλιση της δημόσιας υγείας, προβλέπεται να 

γίνουν, αποψιλώσεις, με βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά πεζού χειριστή  ή 

επικαθούμενα χορτοκοπτικά και καθαρισμοί : 

 κοινόχρηστων χώρων,  

 ακάλυπτων οικοπέδων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Παλλήνης, 

  πεζοδρομίων και 

  όπου αλλού απαιτηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης, το υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 1521 21/3/2013 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & 

Προστασίας του Πολίτη, (ΑΔΑ ΒΕΔΖΙ-Ω36) και από το Γενικό Σχέδιο 

Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Υπ. 

Δημ. Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.  

από τα ξερά χόρτα για την αποφυγή κινδύνων πυρκαγιάς και εστιών μόλυνσης κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες.  

Η έκταση των κοινόχρηστων χώρων προϋπολογίζεται στα 1.160 στρέμματα 

συμπεριλαμβανομένων των οικοπεδικών εκτάσεων, (ιδιόκτητων), που πιθανόν θα 

χρειαστεί να αποψιλωθούν.  

   Στην εργασία βοτανίσματος φυτών με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου ή 

επικαθούμενου χορτοκοπτικού, περιλαμβάνονται: 

 η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν 

έχουν φυτευτεί, 

  η απομάκρυνση από τους χώρους των εργασιών  όλων των υλικών που θα 

προκύψουν από το βοτάνισμα, (συμπεριλαμβάνονται τα ξερά φύλλα ή και 

πούσια από τυχόν πεύκα- δέντρα) 

  η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.  

 

   Επίσης, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.  

Για τη εργασία πρέπει να είναι διαθέσιμος πλήρης εξοπλισμός μηχανημάτων από τα 

συνεργεία που θα χρειαστούν για να φέρουν σε πέρας την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης εργασίας,  καθώς επίσης και το απαραίτητο τεχνικό και βοηθητικό 

προσωπικό που θα τελεί πάντα κάτω από την επίβλεψη της υπηρεσίας.  

   Επιπροσθέτως, συμπεριλαμβάνεται η συνολική σύνταξη- διαχείριση εγγράφων, 

ελέγχου με αυτοψίες, ενεργειών, αγοράς κτηματολογικών φύλλων, λήψη και 

διατήρηση φωτογραφικού υλικού σε ψηφιακή μορφή με έγκριση της Υπηρεσίας, με 

απώτερο σκοπό την ενημέρωση των πολιτών που διαθέτουν γεωτεμάχια τα οποία  

χρήζουν αποψίλωσης.  

2.Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί επί ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

1. Να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για 

βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια των 
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πραγματοποιούμενων εργασιών, (που θα την προσκομίσει κατά την 

υπογραφή της σύμβασης) 

2. Να έχει διαθέσιμο, επαρκές εργατοτεχνικό προσωπικό προκειμένου να 

ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραμμα της εργασίας. Θα διαθέτει σε 

καθημερινή βάση εφτά (7) τουλάχιστον συνεργεία αποψίλωσης με 

τέσσερα (4) άτομα το κάθε συνεργείο και ένα (1) συνεργείο αποτελούμενο 

από δύο (2) επικαθούμενα μηχάνηματα αποψίλωσης με το κατάλληλο 

εργατικό προσωπικό, (Θα προσκομίσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα κατά 

την υπογραφή της σύμβασης). 

3. Εργοληπτικό πτυχίο κατηγορίας πρασίνου τάξης Α2 και άνω και γίνονται 

δεκτές κοινοπραξίες τουλάχιστον δύο εργοληπτικών επιχειρήσεων με 

πτυχία Α1 για έργα Πρασίνου (αναβάθμιση), με την προϋπόθεση ότι κάθε 

μία από αυτές θα συμμετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 30% στην υπό 

σύσταση κοινοπραξία.  

4. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

απαιτείται να διαθέτουν τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:  

Α) Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2008 (ή νεότερης έκδοσης), για τη 

διασφάλιση ποιότητας, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους 

Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους 

Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα 

αντικείμενα των δημοπρατούμενων εργασιών.  

Β) Εν ισχύ πιστοποιητικό ISO 14001:2004 (ή νεότερης έκδοσης), για την 

εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από 

διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 

Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 

αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα αντικείμενα των δημοπρατούμενων εργασιών. 

Γ) Εν ισχύ πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 (ή νεότερης έκδοσης) για την 

ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, το οποίο έχει εκδοθεί από 

διαπιστευμένο φορέα για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 

Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους Διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην 

αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα αντικείμενα των δημοπρατούμενων εργασιών. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τις ως άνω πιστοποιήσεις, 

απαιτείται να διαθέτει τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης. 

 

   Όλα τα συνεργεία του αναδόχου, καθ΄ όλο το διάστημα εργασίας τους, θα πρέπει 

να είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας τους (π.χ. μάσκες 

κράνη, γιλέκα φωσφορίζοντα, γάντια γυαλιά κλπ).  

Ο ανάδοχος και το προσωπικό του,  υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε μέριμνα για 

τη διατήρηση των υφιστάμενων κανόνων ασφαλείας και υγιεινής και να χρησιμοποιεί 

υλικά καθαριότητος που διαθέτει ο ίδιος, με τις απαιτούμενες εγκρίσεις και 

πιστοποιητικά καταλληλόλητας, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική 

Νομοθεσία. Τα άτομα που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι 

ευγενικά, επιμελή και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή τόσο σε ότι αφορά τη 

διατήρηση της καλής κατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού αυτών, όσο και σε ότι 

αφορά στη μη δημιουργία όχλησης προς τους πολίτες και στις περιουσίες αυτών.  

 

  Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Παλλήνης 

για κάθε θέμα που υποπίπτει στην αντίληψη του ιδίου και του προσωπικού του και 

σχετίζεται με την αποψίλωση και την ασφάλεια των καθαριζομένων χώρων. Ο 

υπεύθυνος για τον παραπάνω έλεγχο θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει κινητό 

τηλέφωνο ο αριθμός κλήσης του οποίου θα γνωστοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες 

του Δήμου. 

  Οι τυχόν ρυθμίσεις της κυκλοφορίας θα γίνονται μετά από συνεννόηση με την 

τροχαία κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 

   Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να καλύπτει κάθε υποχρέωση προς το 

απασχολούμενο προσωπικό του με την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της 
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εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την Εθνική 

Γενική Συλλογική Σύμβαση εργασίας ή την τυχόν ισχύουσα οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, 

τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας 

των εργαζομένων κ.λπ. Προς απόδειξη της καταβολής των νόμιμων αμοιβών στο 

προσωπικό του αναδόχου ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να υποβληθούν 

ανά μήνα στον Δήμο σχετικές μισθολογικές καταστάσεις. 

 

3.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάσσει καθημερινά ημερολόγια εργασιών 

που θα προσκομίζονται για έλεγχο στην Υπηρεσία, σε εβδομαδιαία βάση. Παράλληλα 

θα προσκομίζει στην Υπηρεσία κατάλληλα σχεδιαγράμματα στα οποία θα 

διακρίνονται ευδιάκριτα: α) οι χώροι αποψίλωσης  και β) οι επιμετρήσεις των 

εκτάσεων που αποψιλώθηκαν από τον ανάδοχο σε αντιστοιχία με τα ημερολόγια 

εργασιών.     

 

4.Στην περίπτωση των ιδιόκτητων οικοπέδων που η Υπηρεσία θα ορίζει προς 

αποψίλωση, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Υπηρεσία, όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία (φωτογραφικό υλικό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 

αποψίλωση, αγορά και προσκόμιση στην Υπηρεσία των αντίστοιχων αποσπασμάτων 

από τα κτηματολογικά γραφεία που αφορούν ιδιοκτησιακό καθεστώς των προς 

αποψίλωση οικοπέδων-γεωτεμαχίων και ακριβή εμβαδομέτρηση του αποψιλωμένου 

χώρου των ιδιοκτησιών) που θα ζητούνται από τον ανάδοχο. Επιπροσθέτως θα 

παρέχει στην Δ/νση Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής ορθή και άμεση 

πληροφόρηση για το στάδιο που βρίσκεται η διαδικασία αποψίλωσης αυτών με 

οποιοδήποτε μέσο και αν ζητηθεί έντυπο, ηλεκτρονικό ή φωτογραφικό. 

   Επίσης ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση της παραγωγής ειδοποιήσεων και 

τυχόν άλλων εγγράφων καθώς και την τήρηση πλήρους φακέλου με όλα τα 

απαραίτητα κατά την κείμενη νομοθεσία έγγραφα, τον οποίο θα παραδίδει στην 

υπηρεσία μετά το πέρας των εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνσης των 

προϊόντων αυτού, κάθε γεωτεμαχίου. Η πιστοποίηση και ακολούθως η πληρωμή του 

2ου άρθρου του τιμολόγιου μελέτης θα γίνεται μετά την καθ΄ έκαστον αποψίλωση 

και απομάκρυνση των προϊόντων αποψίλωσης των εν λόγω ιδιωτικών γεωτεμαχίων 

από τον ανάδοχο, (άρθρο 219 του Ν. 4412) ή μετά την πιστοποιημένη, (αυτοψία 

αναδόχου, φωτογραφικό υλικό…) κοπή και απομάκρυνση αυτών από τους 

ιδιοκτήτες, νομείς κ.λ.π.. 

 

   Στην ανωτέρω διαδικασία ο ανάδοχος είναι υπόχρεος τήρησης αρχείου ενεργειών 

σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή ανάλογα με τα ανωτέρω και οποιοδήποτε 

σχετικό έγγραφο με την υπηρεσία της αποψίλωσης και που θα απαιτήσει η Υπηρεσία 

που θα αφορά τυχόν παράταση χρόνου, αναβολή, λάθος ταχυδρομείου, κ.α. με 

απώτερο σκοπό την κατά το νόμο άμεση άρση της επικινδυνότητας από πυρκαγιά 

με αποψίλωση και αποκομιδή της ξερής βλάστησης. Το σύνολο των αρχείων θα 

κατατίθεται στην Υπηρεσία ανά στάδιο και στο τέλος της Υπηρεσίας. 

 

   Οποιαδήποτε έγγραφα μεταξύ αναδόχου και Δήμου, αλληλογραφία, κυρίως 

αποσπάσματα κτηματολογικών φύλλων, που ενδέχεται να αποτελούν έγγραφα 

προσωπικά και διέπονται από νομοθεσία προσωπικών δεδομένων, επ΄ουδενί δεν 

πρέπει να χορηγηθούν από τον ανάδοχο σε τρίτους μη έχοντας εργασία. 

 

   Δεδομένων των ανωτέρω δεν είναι υποχρεωτικό να αποψιλωθεί το σύνολο των 

προϋπολογιζόμενων εκτάσεων παρά μόνο με εντολή της Υπηρεσίας. 

 

   Η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής χόρτων και τυχόν απορριμμάτων που 

ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, (π.χ. χαρτιά, γυαλιά, κ.α.) θα γίνεται άμεσα, 

σε καθημερινή βάση και με ευθύνη του συνεργείου του αναδόχου και εν’ 

γένει από τον ίδιο τον ανάδοχο.  
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ΠΑΛΛΗΝΗ 

16/2/2018     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 16/2/2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

    

      

       

       

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ 

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ  

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

         ΕΡΓΑΣΙΑ: Υπηρεσίες αποψίλωσης για πυροπροστασία 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ.: 3/2018     

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Κ.Α. :  15 .6262 0002    

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  (Αντικείμενο της υπηρεσίας) 

 

Αφορά την εκτέλεση υπηρεσιών στα πλαίσια των δράσεων προετοιμασίας για την 

αντιπυρική περίοδο 2018, που αφορούν την αποψίλωση σε μη απόλυτα 

διαμορφωμένους κοινοχρήστους χώρους, στα πεζοδρόμια διαφόρων οδών, σε 

οικόπεδα της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Παλλήνης και σε χώρους που θα 

υποδειχτούν από την Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης,  από ξερά χόρτα και εν γένει 

την απομάκρυνση όλων των εύφλεκτων προϊόντων,  για την αποφυγή πυρκαγιών 

εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου. 

ΑΡΘΡΟ 2Ο (Ισχύουσες διατάξεις) 

 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με : 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, (ΦΕΚ 147-8/8/2016 Τεύχος Α. 

2. Τις  διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

3. Το Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες 

νεότερες διατάξεις. 

4. Την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης, Ν3852/2010. 

5. Του Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες 

νεότερες διατάξεις. 

6. Το υπ΄ αριθμ πρωτ. 1521 21/3/2013 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

& Προστασίας του Πολίτη, (ΑΔΑ: ΒΕΔΖΙ-Ω36). 

7. Το από Ιούνιο 2013 «Γενικό Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας 

δασικών πυρκαγιών». 

8. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 3841/2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, (ΑΔΑ 7ΚΘ9465ΧΘ7-64Λ). 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο (Συμβατικά στοιχεία) 

 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1) Η τεχνική έκθεση 

2) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

3) Το ενδεικτικό τιμολόγιο μελέτης 

4) Οι τεχνικές προδιαγραφές. 

5) Η συγγραφή υποχρεώσεων 

6) Τιμολόγιο Προσφοράς 
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7) Προϋπολογισμός Οικονομικής Προσφοράς 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο (Τρόπος εκτέλεσης) 

 

 Η επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας θα πραγματοποιηθεί 

μετά τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο (Σύμβαση) 

 

  Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σε 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης 

κατακύρωσης,  σύμφωνα με το άρθρο 105 του Νόμου 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης) 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε 5% επί της αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και  

επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο (Προθεσμία εκτέλεσης) 

 
 Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται για ένα έτος, αρχόμενης από την 

επομένη της υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση των συμβατικών 

ποσοτήτων ή όποιο περιέλθει πρώτο, με δυνατότητα παράτασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 8o (Παρακολούθηση υπηρεσίας) 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 216 του Νόμου 4412/2016. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο (Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου) 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 218 και 220 του Νόμου 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο (Παραλαβή υπηρεσιών) 

 

 Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 219 του Νόμου 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο (Απόρριψη παραδοτέου - αντικατάσταση) 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 218, 220 του Νόμου 4412/2016. 

 

Άρθρο 12o (Τρόποι πληρωμής) 

 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 για την τμηματική ή 

ολική παράδοση. 

 
ΑΡΘΡΟ 13o (Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης). 

 



11 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 202 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 14Ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις) 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α.. 

ΑΡΘΡΟ 15o (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου). 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 16o (Διοικητικές προσφυγές). 

 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 

 

 

 

ΠΑΛΛΗΝΗ 

16/2/2018     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 16/2/2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

    

      

       

       

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ 

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ  

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

         ΕΡΓΑΣΙΑ: Υπηρεσίες αποψίλωσης για πυροπροστασία 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ.:  3/2018     

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Κ.Α. :  15 .6262 0002    

 
 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

o Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

 

1. Η αξία των ημερομισθίων των χειριστών, με ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση 

του Ι.Κ.Α. , επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κλπ. 

2. Το κόστος της φθοράς των εργαλείων και των βενζινοκίνητων  και 

επικαθούμενων μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται στο έργο. 

3. Κάθε δαπάνη για ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, που 

αναφέρεται στα παρακάτω άρθρα. 

4. Κάθε δαπάνη σχετική με το ενοίκιο, την φθορά ή την απόσβεση του 

χρησιμοποιούμενου μηχανήματος ή εργαλείων, την επισκευή, την λειτουργία και 

την μεταφορά τους επί τόπου του έργου καθώς και τις δαπάνες για ενοίκια κλπ. 

που οφείλονται στις αργίες για οποιοδήποτε λόγο. 

5. Κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού. 

6. Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήμανση σχετικά με την ρύθμιση της 

κυκλοφορίας, όπως ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ. 

7. Κάθε δασμό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση 

 

o Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνεται η συλλογή των προϊόντων 

αποψίλωσης σε σακούλες και συγκέντρωση τους σε χώρους που θα υποδείξει 

ο Δήμος. 

o Ελήφθησαν υπόψη η έρευνα αγοράς που έγινε για τις παραπάνω εργασίες 

 

 

 

II. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο 1ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

   Η εργασία βοτανίσματος φυτών με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου 

χορτοκοπτικού ή επικαθούμενου χορτοκοπτικού βαρέως τύπου, δηλ. την κοπή των 

ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί 

καθώς και σε μέρη που θα υποδείξει η Υπηρεσία του Δήμου και την απομάκρυνση 

από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα , 

τυχόν απορριμμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, (π.χ. χαρτιά, 
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γυαλιά, κ.α.) και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες 

οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων 

που θα χρησιμοποιηθούν, των επιμετρήσεων και σχεδιαγραμμάτων. 

 

 (Τιμή ανά στρέμ.) 

ΕΥΡΩ:        ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΦΤΑ (37,00)  Στρεμ. 

 

Άρθρο 2ο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

   Αφορά το σύνολο των ενεργειών που πρέπει να υλοποιήσει ο ανάδοχος σχετικά 

την αποψίλωση των ιδιωτικών οικοπεδικών εκτάσεων της διοικητικής περιφέρειας 

του Δήμου Παλλήνης όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσης μελέτης.  

 

 (Τιμή ανά υπηρ.) 

ΕΥΡΩ:        ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ (52,00)  ΥΠΗΡ. 

 

 

ΠΑΛΛΗΝΗ 

16/2/2018     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 16/2/2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

    

      

       

       

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ 

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Εργασία: Υπηρεσίες αποψίλωσης για πυροπροστασία 

    

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ            

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ.:  3/2018     

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Κ.Α. :  15 .6262 0002    
 

    

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

    

A/A Εργασία Μονάδα Ποσότητα Τιμή Σύνολο     

1 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Ή 

ΕΠΙΚΑΘΟΥΜΕΝΟΥ 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 

Στρέμμα 1160      

 

2 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΑ ΤΑ 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Υπηρ. 300   

   

 ΣΥΝΟΛΟ         

 ΦΠΑ 24%         

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
    

    
 

ΣΥΝΟΛΟ 

      

 

    

 ΦΠΑ 23%            

 

ΠΑΛΛΗΝΗ 

16/2/2018     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 16/2/2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

    

      

       

       

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ 

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ  

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

         ΕΡΓΑΣΙΑ: Υπηρεσίες αποψίλωσης για πυροπροστασία 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ.:  3/2018     

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Κ.Α. :  15 .6262 0002    
 

    

 

 

 

 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

 

1. Η αξία των ημερομισθίων των χειριστών, με ποσοστό προσαύξησης για 

ασφάλιση του Ι.Κ.Α. , επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κλπ. 

2. Το κόστος της φθοράς των εργαλείων και των βενζινοκίνητων  και  

επικαθούμενων μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται στο έργο. 

3. Κάθε δαπάνη για ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, που 

αναφέρεται στα παρακάτω άρθρα. 

4. Κάθε δαπάνη σχετική με το ενοίκιο, την φθορά ή την απόσβεση του 

χρησιμοποιούμενου μηχανήματος ή εργαλείων, την επισκευή, την λειτουργία 

και την μεταφορά τους επί τόπου του έργου καθώς και τις δαπάνες για ενοίκια 

κλπ. που οφείλονται στις αργίες για οποιοδήποτε λόγο. 

5. Κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού. 

6. Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήμανση σχετικά με την ρύθμιση της  

κυκλοφορίας, όπως ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ. 

7. Κάθε δασμό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση 

 

o Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνεται η προμήθεια σε σακούλες, η 

συλλογή των προϊόντων αποψίλωσης σε σακούλες, και συγκέντρωση τους 

σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. 

o Ελήφθησαν υπόψη η έρευνα αγοράς που έγινε για τις παραπάνω εργασίες 

 

 

 

II. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Άρθρο 1ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

   Η εργασία βοτανίσματος φυτών με χρήση χειροκίνητου βενζινοκίνητου 

χορτοκοπτικού ή επικαθούμενου χορτοκοπτικού βαρέως τύπου, δηλ. την κοπή των 

ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί 

καθώς και σε μέρη που θα υποδείξει η Υπηρεσία του Δήμου και την απομάκρυνση 

από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα, 

τυχόν απορριμμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, (π.χ. χαρτιά, 

γυαλιά, κ.α.) και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
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 Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, των επιμετρήσεων και 

σχεδιαγραμμάτων. 

 (Τιμή ανά στρέμ. ολογράφως) 

 

Άρθρο 2ο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

   Αφορά το σύνολο των ενεργειών που πρέπει να υλοποιήσει ο ανάδοχος σχετικά 

την αποψίλωση των ιδιωτικών οικοπεδικών εκτάσεων της διοικητικής περιφέρειας 

του Δήμου Παλλήνης όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσης μελέτης.  

 

 (Τιμή ανά υπηρ. ολογράφως) 

 

 

ΠΑΛΛΗΝΗ   

16/2/2018 
    

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 1 
 

6/2/2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

    

      

       

       

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ 

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 


