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ΘΕΜΑ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ηλεκτρονικός 
ανοικτός διαγωνισμός. 
 Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 89.999,99 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ήτοι : 
73.170,72 καθαρό ποσό +  16.829,27 ΦΠΑ 23%  = 89.999,99 € 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Έχοντας υπόψη: 
1. το ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 
2. τον Δημοτικό και Κοινοτικό  Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και 

την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την 
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

3. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  
4. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» 
5. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 
6. Την με αριθμ. 40 /2015 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Περιβάλλοντος  

Καθαριότητας και Πρασίνου  του Δήμου  
7. Την αρ.  437/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  περί έγκρισης διενέργειας 

της παροχής υπηρεσίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» 

8. Το με αρ. Πρωτ 34239/26-11-2015 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Ορεστιάδας 
για την εκτέλεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας το οποίο καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ 
15REQ003377721   

9. Την αρ.  8/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας με 
την οποία έγινε η έγκριση της αριθμ 40/2015 μελέτης καθορίστηκαν οι όροι 
δημοπράτησης η ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης στον 
προϋπολογισμό  οικονομικού έτους 2016, 2017 η οποία καταχωρήθηκε στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς 
αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 16REQ003664306 

10. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική παροχή υπηρεσίας.  
Όλες οι παραπάνω νομοθετικές διατάξεις εφαρμόζονται όπως τροποποιήθηκαν ή 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης  
ανεξαρτήτως αν ρητά δεν αναφέρονται σε αυτή. 
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Προκηρύσσει  ηλεκτρονικό  ανοικτό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
» με κριτήριο κατακύρωσης:  την χαμηλότερη τιμή  
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά στην 40/2015 μελέτη που 
συντάχθηκε από Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου και 
αποτελεί το παράρτημα Α’. 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, μετά από τη δημοσίευση περίληψης 
της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 
ΥΑ Π1/2390/2013 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  
1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
2. H 40/2015 μελέτη  
3. Η προσφορά του αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Η δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον 
προϋπολογισμό του Δήμου και να βαρύνει τον Κ.Α. 35.6279.01  του προϋπολογισμού 
του Δήμου Ορεστιάδας Οικ. Έτους 2016 , 2017 ως εξής : 
 
Προϋπολογισμός έτους 2016 88.154,99 € 
Προϋπολογισμός έτους 2017   1.845,00 € 
Σύνολο   89.999,99 € 
                                                             

ΑΡΘΡΟ 4 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
       ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  
      Α.Φ.Μ.:     998583210  Δ.Ο.Υ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ   
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 Τ.Κ. 68200 
      ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2552350364-368  
      ΦΑΞ: 2552350399  
      e-mail: info@orestiada.gr  
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4.2 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

      29-01-2016 05-02-2016 25-02-2016 

  
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 
       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω παροχή 
υπηρεσίας από το Τμήμα Προμηθειών, οδός Βασιλέως Κων/νου 9-11 και στο τηλέφωνο   
2552350368-364 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
       Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 της 
παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εργολήπτες φυσικά πρόσωπα ή 
εργοληπτικές εταιρείες που  αποδεδειγμένα ασχολούνται με τα έργα πρασίνου, 
εγγεγραμμένοι στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο  Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ),  ή έχουν 
πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή αντίστοιχο πιστοποιητικό του 
Γενικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), από το οποίο να αποδεικνύεται η δυνατότητα παροχής 
υπηρεσίας στην συντήρηση χώρων πρασίνου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν 
υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν 
προσφορά. . 
5.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (ανάδοχοι) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής : 
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Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε 
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 
του ταυτοποιούμενοι ως εξής : 
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται 
την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη  
μετάφραση στην ελληνική, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρμόδια υπηρεσία. 
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
μέσω του Συστήματος. 
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης  
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. 
1. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά έξι 
(6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή 
των προσφορών.  
2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες 
λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε 
τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 



 7

Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών -  
διευκρινήσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα 
δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 
απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 
σύμφωνα με τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω  
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ 
τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι 
υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την 
ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά 
αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.  
Σύμφωνα με το νόμο  4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-
Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- 
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές  ρυθμίσεις» τα 
δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη γίνονται υποχρεωτικά  αποδεκτά και τα απλά, 
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690 /99) την αποδεικτική ισχύ του 
πρωτοτύπου.  
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών 
εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν  επικυρωθεί πρωτίστως 
από δικηγόρο. 
Στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή  πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά 
ανακαλείται αμέσως και η  διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας 
χρησιμοποιήθηκαν τα  φωτοαντίγραφα αυτά. 
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6.1  Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 
 
Α) Για τους έλληνες πολίτες:  
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας 

διακήρυξης.  
2. Πιστοποιητικό Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), στο οποίο να 

φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό,  ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 
επιμελητήριο ή αντίστοιχο πιστοποιητικό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
(Γ.Ε.ΜΗ.) από το οποίο να αποδεικνύεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσίας στην 
συντήρηση χώρων πρασίνου , μετά του απαραίτητου εξοπλισμού. 
Εταιρεία ή φυσικά πρόσωπα που δεν μπορούν να είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΩΤΕΕ,  
να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο με την  δραστηριότητα,  «παροχή  
υπηρεσίας στην συντήρηση χώρων πρασίνου».    
Εταιρεία που απασχολεί φυσικά πρόσωπα και δεν μπορούν να είναι εγγεγραμμένοι 
στο ΓΕΩΤΕΕ να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο με την κατάλληλη 
δραστηριότητα «παροχή  υπηρεσίας στην συντήρηση χώρων πρασίνου» τόσο η 
εταιρεία όσο και τα φυσικά πρόσωπα. 

3. Εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ Α1 και άνω για έργα πρασίνου.   
4. Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με το 

άρθρο 12 της  Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Υγείας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που δημοσιεύτηκε με ΦΕΚ (αρ. Φύλλου 1883-
1/8/2013, τεύχος Β’), «θέσπιση εθνικού σχεδίου δράσης  με στόχο την εφαρμογή 
της οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος». 

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής 
Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το 
πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον 
εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο 
τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε 
περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος 
κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά 
κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά 
ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι 
ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. 

      Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το            
νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, 
εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.   
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Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση 
Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
πως είναι ενήμεροι  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην 
αλλοδαπή , τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (5) και (6) εκδίδονται με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

7. Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 
προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ 
ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), 
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και 
των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα 
οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και της 40/2015 μελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς 
και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

9. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:   

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 
29/1/1998 σελ.1). 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της 26ης Μαϊου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 
48). 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει 
τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995 ). 
ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
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-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
-Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
10. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

Συγκεκριμένα:  
Για τα φυσικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
 
Για τα νομικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
διαδικασία 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου 
της επιχείρησης.   
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

 Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
 Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των 

Ο.Τ.Α.. 
 Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ 

δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.  
 Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 

του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & 
δραστηριότητα. 

 Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 
υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν 
γένει προς το δημόσιο τομέα. 

 Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 και έχει 
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι διαθέτουν τον 
παρακάτω  εξοπλισμό για την άρτια  εκτέλεση της εργασίας.  
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Απαιτούμενος εξοπλισμός : 
 

1. Ανοιχτό φορτηγό (έως 3,5 tn) για την μεταφορά των προϊόντων κοπής 
χόρτων , κλαδιών και προσωπικού ( τουλάχιστον 2 οχήματα ) στην 
κατοχή του ή δυνατότητα μίσθωσης ύστερα από εντολή της υπηρεσίας 
(με προηγούμενη ειδοποίηση επτά ημερολογιακών ημερών ) για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και τοποθεσία  εντός των ορίων του 
Δήμου , για την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών. Στην 
περίπτωση μίσθωσης απαιτείται πέρα από την υπεύθυνη δήλωση του 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για τον εξοπλισμό , υπεύθυνη δήλωση 
του ιδιοκτήτη του μηχανήματος όπου θα αναφέρεται ότι «θα 
εκμισθώσω ανοιχτό φορτηγό με αρ. κυκλοφορίας …………….. , στον  
(όνομα συμμετέχοντα στον διαγωνισμό) όποτε και για όσο χρονικό 
διάστημα μου ζητηθεί για την ολοκλήρωση των  εργασιών συντήρησης 
πρασίνου  έτους 2016,2017 του Δήμου Ορεστιάδας »    
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται  φωτοτυπία της άδεια κυκλοφορίας του 
μηχανήματος. 

2. Χλοοκοπτικό τρακτέρ τουλάχιστον 15 ΗΡ 
3. Χλοοκοπτική μηχανή τουλάχιστον 5 ΗΡ (τουλάχιστον 6 μηχανές) 
4. Χορτοκοπτικές μηχανές (μεσινέζες) πεζού χειριστή, τουλάχιστον 2,5 ΗΡ 

(τουλάχιστον 5 μηχανές) 
5. Αλυσοπρίονα (τουλάχιστον 2) 
6. Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο 
7. Μηχανικό μπορντουροψάλιδο 
8. Ψεκαστήρες ικανούς για ψεκασμό δέντρων άνω των 4 μ. 
9. Φυσητήρες  (τουλάχιστον 2) 
10. Τριβέλα βενζινοκίνητη για φυτεύσεις δέντρων 
11. Οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 

εκτέλεση της εργασίας  
12. Καλαθοφόρο μηχάνημα στην κατοχή του ή δυνατότητα μίσθωσης 

ύστερα από εντολή της υπηρεσίας (με προηγούμενη ειδοποίηση επτά 
ημερολογιακών ημερών ) για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και 
τοποθεσία  εντός των ορίων του Δήμου , για την ολοκλήρωση των 
προγραμματισμένων εργασιών. Στην περίπτωση μίσθωσης απαιτείται 
πέρα από την υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για 
τον εξοπλισμό , υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του μηχανήματος όπου 
θα αναφέρεται ότι «θα εκμισθώσω καλαθοφόρο μηχάνημα με αρ. 
κυκλοφορίας …………….. , στον  (όνομα συμμετέχοντα στον διαγωνισμό) 
όποτε και για όσο χρονικό διάστημα μου ζητηθεί για την ολοκλήρωση 
των  εργασιών συντήρησης πρασίνου  έτους 2016,2017 του Δήμου 
Ορεστιάδας (κλαδέματα)»    
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Σε κάθε περίπτωση απαιτείται  φωτοτυπία της άδεια κυκλοφορίας του 
μηχανήματος. 

13. Εκσκαφέα  στην κατοχή του ή δυνατότητα μίσθωσης ύστερα από εντολή 
της υπηρεσίας (με προηγούμενη ειδοποίηση επτά ημερολογιακών 
ημερών ) για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και τοποθεσία  εντός των 
ορίων του Δήμου , για την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων 
εργασιών. Στην περίπτωση μίσθωσης απαιτείται πέρα από την υπεύθυνη 
δήλωση του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για τον εξοπλισμό , 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του μηχανήματος όπου θα αναφέρεται 
ότι «θα εκμισθώσω εκσκαφέα  με αρ. κυκλοφορίας ……….. , στον  (όνομα 
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό) όποτε και για όσο χρονικό διάστημα 
μου ζητηθεί για την ολοκλήρωση των  εργασιών συντήρησης πρασίνου  
έτους 2016,2017 του Δήμου Ορεστιάδας (εκρίζωση δέντρων)» . 
 Σε κάθε περίπτωση απαιτείται  φωτοτυπία της άδεια κυκλοφορίας του 
μηχανήματος.  

              Ο εκσκαφέας να μην έχει βάρος  άνω των 4.000 kgr    
 

13. Κατάσταση προσωπικού. 
14. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούν ή δεν εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 

15 ετών . 
Β) Για τους αλλοδαπούς:  
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας 

διακήρυξης.  
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου 
εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
ανωτέρω περιπτώσεις (5), (6)  και (10) της παραγράφου Α.  

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου 
εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. 

4. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους 
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις.  

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους μέλους. 

6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή 
των φόρων και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.  

Γ. Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 
   Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν 
πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.  
Δ. Για τους συνεταιρισμούς:  
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας 

διακήρυξης.  
2. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3), (5)  και (9) της ανωτέρω περίπτωσης Α.    
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Ε. Για τις ενώσεις προμηθευτών - κοινοπραξίες: 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση.  
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που 
αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισμούς στις  
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου 
μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα 
εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50% 
Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς 
μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από 
τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο 
διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.  
δ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  
ε. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 
καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η 
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ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή 
δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

ΓΕΝΙΚΑ 
Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να 
φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται 
 από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή  
 όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,  
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, 
πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του 
κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν 
εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω 
κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 
Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του 
ν.1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον 
αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε 
Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν 
προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα 
επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 
έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να 
σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου 
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Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν 
είναι έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω 
διαδικασία. 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

   Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική 
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. .  
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.  
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών 
της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.  
 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση  συμμετοχής στον 

διαγωνισμό ποσού ίσου με το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης προ Φ.Π.Α. ήτοι 1.463,42 €   , αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 
γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.Δ..  

- Η εγγύηση αυτή  πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Χρόνος ισχύος της προσφοράς τρεις (3) μήνες . 
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

- Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 168 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

- Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται 
στο Δήμο Ορεστιάδας , τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την 
πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.  

- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.  



 16

- Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την 
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

- Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται 

να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς 
υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί 
τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας  χωρίς τον Φ.Π.Α.  

- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ολοκλήρωση της 
υπηρεσίας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 
και της εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 
στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
(Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993). 
 
 
 
8.2 Περιεχόμενο προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν 
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα 
8.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
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Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της 
προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) 
και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των 
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) 
και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 
 

Τεχνική προσφορά 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 
του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς  του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου  .pdf  και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών ( 3) εργάσιμων ημερών από 
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την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 
φέρουν σχετική θεώρηση γνήσιου υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα  και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 
 
8.2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (αναδόχου ). 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Στην προσφορά δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ. 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα 
και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής 
προσφοράς του παραρτήματος A΄, σε μορφή pdf. 
Στην φόρμα θα αποτυπώνεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο 
υπάγεται η υπηρεσία. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι 
προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης.  
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8.3 Τρόπος πληρωμής 
Καθώς οι παραδόσεις (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης )  θα είναι τμηματικές, και η 
πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων (ανά μήνα) και 
την τιμολόγηση αυτών.  
Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής (μηνιαίας) παράδοσης, 
μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από την 
αρμόδια επιτροπή.   
Η πληρωμή της αξίας  θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική 
Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της 
αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικού έτους 
2016-2017. Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός δύο 
(2) μηνών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με 
κάθε νόμιμη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού καθώς και 
με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει τον 
Δήμο.  
8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Απορρίπτονται προσφορές υποψηφίων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 
της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 
15 ετών. (Σχετική υπεύθυνη δήλωση στο άρθρο 6.1 περ 15) 
8.5 Επισημάνσεις 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) μήνες , και ο χρόνος 
προσμετρείται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για 2 επιπλέον μήνες 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 
απαράβατους όρους της παρούσας Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των 
προσφορών. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές 
ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε 
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. 
Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ., μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» . 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 
υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών . 
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού απευθύνουν 
αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 
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διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή 
είναι κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 
 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης.  
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.  
 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες 
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.  

 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος 
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν 
την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία 
διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή 
της συμμετοχής παρόχου σ’ αυτόν υποβάλλεται  ως εξής :  
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στο δήμο μέσα στο μισό του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 
προκύψει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 
Οικονομική Επιτροπή.  
β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής παρόχου 
σ’ αυτόν, μόνο από πάροχο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το 
αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο δήμο κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 
διακοπή του διαγωνισμού , αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού από την επιτροπή διαγωνισμού, η οποία με αιτιολογημένη 
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γνωμοδότηση της , υποβάλλει την ένσταση στην Οικονομική Επιτροπή που 
αποφαίνεται τελικά. 
Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη 
συνέχιση του διαγωνισμού αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή 
μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής 
του διαγωνισμού. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που 
αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και 
είναι δυνατή η προσβολή τους στον Ελεγκτή Νομιμότητας ή περαιτέρω στα αρμόδια 
δικαστήρια. 
Ο δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η 
γνωστοποίηση γίνεται μέσω της πλατφόρμας ΕΙΣΗΔΗΣ ηλεκτρονικά. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν 
λαμβάνονται υπόψη.   
Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας  

Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 
του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος 
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακήυπογραφή. 
 
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός 
φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως 
ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του 
ταχυδρομείου. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου 
της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει 
προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης 
λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 

 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη 
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διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και 
υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των 
ενστάσεων/προσφυγών. 
• Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής/ένστασής τους. (άρθρο 12 παρ.2 της Υπ. Αν.& Αντ. Π1/2390/16.10.2013 - 
ΦΕΚ 2677/21.10.2013 τεύχος Β’) 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από τον 
Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.  
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους.  
- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. .  
- Την συμφωνηθείσα τιμή.  
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας .  
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.  
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
- Τον τρόπο παραλαβής.  
- Τον τρόπο πληρωμής.  
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού.  
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  
   Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από 
το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου και τον Δήμαρχο  
   Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της 
σύμβασης ή δεν προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, 
εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση 
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται 
από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο 
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έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
  
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο προβλεπόμενος χρόνος συντήρησης των χώρων πρασίνου   του Δήμου αφορά  
χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών  από την υπογραφή της σύμβασης και τίθεται εν 
ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την 
ασφάλεια του προσωπικού, που απασχολεί για τις εργασίες του στους χώρους 
που αναφέρονται στη μελέτη  

2. Ο ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, υποχρεούται να 
ασφαλίζει προσωπικό, μηχανήματα, υλικό, και τρίτους με δικές του δαπάνες, με 
βάση τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. ή οργανισμούς κύριας ή/και 
επικουρικής ασφάλισης όλο το προσωπικό που θα απασχολεί για το έργο 
ανάλογα με την ειδικότητα του και σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική 
νομοθεσία. 

4. Το προσωπικό που θα απασχολείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών της 
παρούσας, θα προσλαμβάνεται απ’ ευθείας από τον ανάδοχο,  

5. Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει για το απαραίτητο προσωπικό που 
χρειάζεται για την εκτέλεση της εργασίας. 

6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνο υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή 
ατύχημα σε πρόσωπα, πράγματα ή ρύπανση του περιβάλλοντος προκληθεί από 
υπαιτιότητα του, από τη στιγμή έναρξης της διαδικασίας παραλαβής και καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εργασίας  

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται αυτοπροσώπως κατά εκτέλεση των 
εργασιών , σε διαφορετική περίπτωση την καλή εκτέλεση των εργασιών  θα 
επιβλέπει εξουσιοδοτημένος τεχνικός εκπρόσωπος του αναδόχου που έχει τις 
αντίστοιχες γνώσεις. 

8. Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων ):  

Τα όρια αποζημίωσης από την ασφάλιση , σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων κατά την περίοδο εκτέλεσης και συντήρησης της εργασίας, κατά 
περιστατικό ορίζονται ως εξής : 
Περιστατικό  Ποσό (ευρώ) 
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Α) Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων, 
Ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων. 

300.000,00  

Β) Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτομο και ατύχημα 300.000,00  
Γ) Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων , μετά από ομαδικό ατύχημα, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων.  

750.000,00 

Δ) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της 
ασφάλισης  

1.500.000,00 

   
ΑΡΘΡΟ 17 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Σκοπός της ανάθεσης είναι η επίτευξη της συνολικής αντιμετώπισης όλων εκείνων των 
θεμάτων που αφορούν στην αισθητική και ασφαλή εικόνα των χώρων πρασίνου του 
Δήμου. 

Μέσα από τις καθημερινές εργασίες συντήρησης (πότισµα, κούρεµα  χλοοτάπητα, 
βοτάνισµα, κ.α), αλλά και µέσα από άλλες παρεµβάσεις θα επιτευχθεί η συντήρηση των 
προαναφερθέντων χώρων αλλά παράλληλα θα εξελίσσεται και µια προσπάθεια αναβάθμισης 
τους, σε ότι αφορά το πράσινο. 

  Με την ανάθεση ο ανάδοχος θα αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για την 
εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνονται ο εξωραϊσμός και η αισθητική αναβάθμισή τους. 
  Η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας θα καλύπτει τα  διοικητικά όρια του Δήμου 
Ορεστιάδας. Αυτό σημαίνει ότι η ανατιθέμενη εργασία θα υλοποιείται τόσο εντός των  
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων όσο και σε σημεία εκτός των οικισμών, όπου 
υπάρχουν χώροι πρασίνου. 
Η συντήρηση πρασίνου παρουσιάζει ιδιομορφίες που αφορούν στη διαχείριση του 
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 τόπος,  ο τρόπος εκτέλεσης, ο χρόνος εκτέλεσης και οι 
επαναλήψεις των εργασιών θα καθορίζονται από τον επιβλέποντα της εργασίας µε 
βάση τη μελέτη, και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 

Προβλέπεται: 

 Συντήρηση του ήδη εγκατεστημένου πρασίνου έτσι ώστε να διατηρείται στην καλύτερη 
κατάσταση. Οι εργασίες αφορούν κυρίων κούρεµα, βοτάνισμα και πότισµα.  

 Άρδευση φυτών, χλοοτάπητα χώρων πρασίνου . 
 Κοπή χόρτων σε  κοινόχρηστες εκτάσεις µε τα απαραίτητα µηχανήµατα.  
 Λίπανση χλοοτάπητα. 
 ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα.  
 Κλάδεµα δέντρων διάφορου ύψους.   
 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών.  
 Φυτοπροστασία θάμνων και δέντρων. 
 Φύτευση φυτικού υλικού (δέντρων , θάμνων, φυτών). 
 Κοπή, εκρίζωση θάμνων, δέντρων όταν απαιτείται ύστερα από την κατά το νόμο 
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αδειοδότηση (για τα δέντρα). 
 Άνοιγμα λάκκων για φύτευση θάμνων και δέντρων . 
 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης. 
 Υποστύλωση δέντρων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τον επιβλέποντα για τυχόν καταστροφές, 
φθορές, επεµβάσεις τρίτων, τοποθέτηση πινακίδων κ.α. 

Οι ενδεικτικές περιοχές, όπου θα γίνουν αποχορτώσεις και κούρεµα χλοοτάπητα, και 
το µηχανικό µέσο που θα χρησιμοποιηθεί, αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες : 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΕΚΤΑΣΗ 
(ΣΤΡ) 

ΜΕΣΟ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ     

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΝ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,25 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΗΡΩΟ 0,04 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ   0,93 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΠΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΙ ΑΠΌ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

0,60 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ  0,88 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,97 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΚΟ ( ΒΑΪΤΣΑ) 0,09 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ 0,03 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,08 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΛΟΦΟΥ     

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΛΟΦΟΥ 0,51 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΔΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

0,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΙΟΥ     

ΗΡΩΟ 0,004 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΛΗΣ     

ΗΡΩΟ 0,20 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ 0,08 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΤΡΙΓΩΝΟ 0,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΑΛΛΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

0,25 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΌ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝ  8,41   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΜΗΛΕΑΣ ΚΑΙ Η  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

0,23 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΕΑΣ 0,23   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ     

ΜΙΚΡΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,07 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,04 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ ΚΑΙ Η  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ  

0,21 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ 0,32   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΩΤΩΝ     

ΗΡΩΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΘΟΞΟΟΣ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΥΛΟΣ 0,20 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

0,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 0,75 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,05 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 1,50   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ     
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ΗΡΩΟ 0,04 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 0,17 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ 0,07 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 0,13 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 0,03 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

1,17 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1,81   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΕΝΙΟΥ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

1,72 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 0,50 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2,76 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ 0,48 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΕΛΑΤΟ 0,26 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,54 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 0,08 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ  0,08 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ 6,42   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΕΑΣ     

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΤΕΛΕΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

2,52 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
ΠΑΡΤΕΡΙ 

0,22 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 1,00 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΒΟΡΕΙΑ 0,15 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΤΜΗΜΑ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
,ΘΕΑΤΡΑΚΙ,ΝΗΣΙΔΑ 

1,43 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΕΛΕΑΣ 5,42   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΖΟΥ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΑΡΖΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,55 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  1,16 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ  1,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΓΩΝΙΑΚΟ 0,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΗΡΩΟ 0,07 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 0,60 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΔΑ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

0,80 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΚΙΟΣΚΙ 0,06 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΑΔΕΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΙΑΤΡΕΙΟ 0,40 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ , ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,12 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΖΟΥ 5,96   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΣΙΩΝ   

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΜΑΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

1,43 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΚΥΡΑ ΜΑΡΑΣΙΩΝ 0,05 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΓΩΝΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΣΙΩΝ 1,68   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΑΣ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,37 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 
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ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 0,11 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1,28 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ,ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ,ΠΑΛΙΑ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ(ΙΑΤΡΕΙΟ) ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

1,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΝΗΣΙΔΑ  0,39 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ 0,19 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΑΣ 3,84   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΑΡΩΝ     

ΗΡΩΟ 0,34 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΟΜΑΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

0,64 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ,ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

2,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,19 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ 1,80 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 3,25 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 0,22 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΑΣ ΚΟΜΑΡΩΝ 8,64   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΗΣ     

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΤΡΙΓΩΝΟ 0,07 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,01 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 0,47 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,73 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ ΤΜΗΜΑ  0,07 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΡΟΣ ΑΡΖΟ ΚΑΝΑΔΑ 0,19 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 
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ΤΡΙΓΩΝΟ 0,72 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΗΣ 2,46   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ     

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΑ 1,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ 0,06 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ 1,07 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

0,67 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0,08 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΡΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 0,16 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΓΩΝΟ 0,01 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 3,85   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 50,53   

   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ     

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ  0,80 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ  1 0,12 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ  2 0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,40 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 0,15 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 1,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΤΕΡΑΚΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 0,02 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΑΛΙΑ-ΝΕΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

5,96 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 8,95   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΙΟΥ     

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,42 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 3,00 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 1,12 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ 0,36 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΔΕΝΤΡΑ  0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 5,00 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ  0,42 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΜΟΒΟΥΝΟΥ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ 0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΟΥ 
 

  

ΙΑΤΡΕΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 2,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,85 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ  0,15 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ 15,22   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΗΣ     

ΙΑΤΡΕΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,87 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,62 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,60 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2,45 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ-ΗΡΩΟ 2,00 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ 0,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΝΗΣ 7,84   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 32,01   

   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

  

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

  

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ 0,28 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( ΝΗΣΙΔΕΣ - ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ) 

5,00 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( ΝΗΣΙΔΕΣ - ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ) 

2,12 
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΑΓΗΝΗΣ-ΔΥΟ ΠΛΑΤΕΙΕΣ  3,63 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΗΝΗΣ 2,86 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,72 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 0,92 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ  0,11 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0,10 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0,50 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 0,12 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΑΛΣΟΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣ 
11,40 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ,ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΑΛΣΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
16,60 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ 
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ΑΛΣΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
9,20 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 0,21 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΗΣΙΔΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ  1,09 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ Β. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ – ΕΠΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 0,87 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ  (2 ΤΡΙΓΩΝΑ) 0,38 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 0,68 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΛΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 3,37 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  0,90 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0,27 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ  1,48 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ-ΒΑΡΒΑΤΑ – ΑΠΕΝΑΝΤΙ 2,18 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 0,09 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΛΕΙΣΣΩΣ-Α. ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ 

4,00 
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΕΤΡΕΣΗ 0,11 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΛΑΧΑΝΑ  1,35 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΙΝΟΗΣ 0,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΟΙΝΟΗΣ 
2,79 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Κ.ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

0,30 
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΝΟΛΙΔΗ  0,51 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 0,47 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΙΟΥ 
0,90 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΤΑ 

ΧΕΡΙΑ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΜΑ 0,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 
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ΠΑΡΤΕΡΑΚΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 0,08 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΚΥΨΕΛΗ 0,49 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ  0,30 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ  ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 3.25 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ     

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2,30 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΡΑΝΗ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 0,35 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΑΛΣΥΛΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  0,18 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,77 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΓΟΥ 0,30 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΛΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΓΟΥ 1,00 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

4,36 
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

1,06 
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

 ΛΕΠΤΗ     

ΠΑΡΚΑΚΙ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΠΤΗΣ 0,23 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΠΤΗΣ,ΗΡΩΟ,ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ 0,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

 ΣΑΚΚΟΣ     

ΠΕΥΚΩΝΑΣ 1,60 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΣΑΚΚΟΥ 0,49 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟ 0,28 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2,00 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 98,14   
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ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ     

ΗΡΩΟ 0,10 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,33 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 2,55 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ  1,10 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 0,71 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ 0,28 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΧΕΙΜΩΝΙΟ-ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2,62 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 1,63 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 10,32   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΟΥ     

ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΚΑΚΙ  0,13 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,25 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,70 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ 0,90 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΙΑΤΡΕΙΟ 0,13 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΥΡΙΟΥ 4,41   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ      

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ 1,40 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΗΣΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ 2,47 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ 0,22 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ 0,58 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2,45 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ 0,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,21 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΤΑΓΗΣ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,91 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΗΡΩΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,55 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,18 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΓΩΝΑ 0,03 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 9,40   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΟΥ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΙΑΤΡΕΙΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ 1,90 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΤΟΥ 4,80   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΔΡΑ     

ΗΡΩΟ,ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 0,90 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,35 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΔΡΑ 2,55   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ     

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  0,13 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ  ΔΕΞΙΑ 0,51 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 1,00 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 4,04   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ     



 38

Τ0ΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,13 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,85 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΚΕΚ 0,80 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0,85 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ 3,63   

      

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 137,29   

   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ     

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΒΥΣΣΑΣ     

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 1,03 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ‘’ΑΡΒΑΝΙΤΙΑ’’ 3,60 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΣΣΑΣ,  ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 0,80 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΣΣΑΣ 4,00 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΑΠΌ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ 1,50 

ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Ν.ΒΥΣΣΑΣ 1,40 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ 0,90 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 0,73 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ  Β.ΗΠΕΙΡΟΥ   1,80 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΗΣΙΔΕΣ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ  3,50 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΗΣΙΔΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,11 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ , ΝΗΣΙΔΑ 0,11 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 3,80 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 0,08 

ΜΕΣΙΝΕΖΑ 
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ΠΑΡΚΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΚΑΒΟΥΡΑΣ 0,30 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  3,50 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 0,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΒΥΣΣΑΣ 27,56   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΥΛΗΣ     

ΕΓΝΑΤΙΑ 1(0,17 ΣΤΡ) & 2(0,65 ΣΤΡ) 0,82 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΙΑΤΡΕΙΟ 0,01 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΑΠΗ 0,03 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 0,42 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,10 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΒΥΣΣΑ 0,17 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 0,17 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΤΑΣΗ ΚΤΕΛ 0,17 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΒΥΛΗΣ  0,26 
ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΤΑ 
ΧΕΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΥΛΗΣ 3,55   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΙΩΝ     

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ, ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,74 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,06 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,05 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟ 1,3 ΣΤΡ & ΙΑΤΡΕΙΟ 0,35 ΣΤΡ 1,65 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,65 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 1,00 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 0,25 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟ 0,10 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 
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ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ & ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 0,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΖΙΩΝ 5,80   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΝΑΣ     

ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 0,14 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΌ ΚΑΒΥΛΗ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΚΙΟΣΚΙ 0,65 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,08 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ 1,40 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,43 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΝΑΣ 4,20   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ     

ΙΑΤΡΕΙΟ 0,01 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΕΞΩ ΑΠΟ ΔΠΣ 0,05 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0,18 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  0,13 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 0,32 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ  0,72 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΑΡΚΟ 0,05 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 3,16   

      

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΥΣΣΑΣ 44,27   
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Οι ενδεικτικές περιοχές όπου θα γίνουν τα κλαδέµατα είναι : 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ 

1.  ∆ενδροστοιχία οδού Β.Κων/νου – Ορεστιάδα 

2.  ∆ενδροστοιχία οδού Κων/πόλεως – Ορεστιάδα 

3.  ∆ενδροστοιχία οδού Αγίων Θεοδώρων - Ορεστιάδα 

4.  ∆ενδροστοιχία οδού Ανδριανουπόλεως - Ορεστιάδα 

5.  ∆ενδροστοιχία οδού Αναγεννήσεως - Ορεστιάδα 

6.  ∆ενδροστοιχία οδού Πατριάρχου Γρηγορίου - Ορεστιάδα 

7.  ∆ενδροστοιχία οδού Εθνομαρτύρων - Ορεστιάδα 

8.  ∆ενδροστοιχία οδού Ζαρίφη - Ορεστιάδα 

9.  ∆ενδροστοιχία οδού Πανταζίδου - Ορεστιάδα 

10.  ∆ενδροστοιχία οδού Ευριπίδου - Ορεστιάδα 

11.  ∆ενδροστοιχία οδού Εμ. Ρήγα - Ορεστιάδα 

12.  ∆ενδροστοιχία οδού Μεγ. Αλεξάνδρου - Ορεστιάδα 

13.  Δημοτική Ενότητα Βύσσας 

14.  Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου 

15.  Δημοτική Ενότητα Τριγώνου 

 

Η κλάδευση των δένδρων  θα εκτελείται με στόχο την ανανέωση των δένδρων, 
την εξασφάλιση της αισθητικής και λειτουργικής παρουσίας τους στο χώρο, πάντα σε 
σχέση με τις ανάγκες του χώρου που αυτό βρίσκεται.  

Με τις εργασίες κλάδευσης θα επιδιώκεται η δημιουργία εκείνου του σχήματος 
που θα εξασφαλίζει την μηχανική και φυσιολογική ισορροπία των δένδρων, θα εξαλείφει 
την τυχόν επικινδυνότητά τους και θα βελτιώνει το σχήμα 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.  

Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω περιοχές είναι ενδεικτικές και εποµένως οι εργασίες 
µπορούν να γίνουν και σε άλλα µέρη, εντός του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις ανάγκες και την κρίση 
της υπηρεσίας. 

  Οι απαιτήσεις της συντήρησης πρασίνου αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη και οι οποίες είναι απόλυτα δεσμευτικές 
για τον ανάδοχο. 
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 Η εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας – παροχή υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά 
έσοδα του Δήμου. Η επίβλεψη της εργασίας θα γίνει από τη Δ/νση περιβάλλοντος 
καθαριότητας και πρασίνου . Η παρεχομένη από τον ανάδοχο υπηρεσία θα παραληφθεί 
τμηματικά για τις ενδιάμεσες πληρωμές-η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα-από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών ( Π.Δ 28/80) του Δήμου, η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Διοικούσας Αρχής.  

ΑΡΘΡΟ 18 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 
2. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα. 

ΑΡΘΡΟ 19 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

   Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί:,  
o στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης 
o σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα ( ή Δημοπρασιών) πανελλαδικής 

κυκλοφορίας  
o σε μία ημερήσια εφημερίδα γενικού ενδιαφέροντος πανελλαδικής κυκλοφορίας  
o σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού   
o σε μια εβδομαδιαία του Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07  

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.orestiada.gr  
   Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.  
Ορεστιάδα 27/01/2016 
   
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ 8/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής                                                     
 
 
                                                                                                   

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας 
 
 
 

                                                      Μαυρίδης Βασίλειος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ » 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

 
Προϋπολογισμός έτους 2016 

Κ.Α. 2016 : 35.6279.01 
88.154,99 € 

Προϋπολογισμός έτους 2017 
Κ.Α. 2017 : 35.6279.01 

  1.845,00 € 

Σύνολο   89.999,99 € 
 

 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

  
Α/Α ΜΕΛΕΤΗΣ 40 / 2015 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
(Για το Τμήμα Ανάπτυξης και 
Συντήρησης Πρασίνου) 

ΜΟΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ            
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

          

Ταχ. Δ/νση: 68200 Κων/πόλεως 9-11 
Ορεστιάδα 
Πληροφορίες: Μόρδαλης Γεώργιος 

        ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
     «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΤΟΥ  
       ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» 

Τηλέφωνο: 2552350371 
fax: 2552029966 
e-mail: g.mordalis@orestiada.gr 

 
 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 73.170,72 € χωρίς ΦΠΑ, αφορά την 
παροχή υπηρεσιών  (εκτέλεση εργασιών) για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου 
(νησίδες, κόμβοι, παιδικές χαρές, πάρκα, πλατείες, παρτέρια, δενδροστοιχίες, 
κοιμητήρια, πεζόδρομοι και λοιποί κοινόχρηστοι και δημοτικοί αύλειοι χώροι , χώροι 
εκδηλώσεων, περιπάτου και αναψυχής) των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του 
Δήμου Ορεστιάδας. Ο προβλεπόμενος χρόνος συντήρησης των χώρων πρασίνου   
του Δήμου αφορά  χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών  από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε διάστηµα δέκα ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης να υποβάλει προς έγκριση στην υπηρεσία χρονοδιάγραµµα 
εκτέλεσης εργασιών. 
  Η μελέτη συντάσσεται  με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί Εκτελέσεως 
Έργων και Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του Ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων». 

Η µελέτη της παραπάνω εργασίας µε τίτλο « Συντήρηση χώρων πρασίνου του 
∆ήµου Ορεστιάδας» αφορά τα εξής αντικείµενα 

 τη συντήρηση (κούρεµα χλοοτάπητα, βοτάνισμα, άρδευση, κλάδεµα-
διαμόρφωση ή κοπές θάµνων και δέντρων, λίπανση, άρδευση, φυτοπροστασία 
φυτών, θάμνων, δέντρων, υποστύλωση δέντρων ) των χώρων πρασίνου  και 
δεντροστοιχιών του Δήμου 

 τη φύτευση φυτών, δέντρων και την υποστύλωση δέντρων  
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  Σκοπός της ανάθεσης είναι η επίτευξη της συνολικής αντιμετώπισης όλων 
εκείνων των θεμάτων που αφορούν στην αισθητική και ασφαλή εικόνα των χώρων 
πρασίνου του Δήμου. 

Μέσα από τις καθημερινές εργασίες συντήρησης (πότισµα, κούρεµα χλοοτάπητα, 
βοτάνισµα, κ.α), αλλά και µέσα από άλλες παρεµβάσεις θα επιτευχθεί η συντήρηση των 
προαναφερθέντων χώρων αλλά παράλληλα θα εξελίσσεται και µια προσπάθεια αναβάθμισης 
τους, σε ότι αφορά το πράσινο. 

  Με την ανάθεση ο ανάδοχος θα αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για την 
εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνονται ο εξωραϊσμός και η αισθητική αναβάθμισή τους. 
  Η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας θα καλύπτει τα  διοικητικά όρια του Δήμου 
Ορεστιάδας. Αυτό σημαίνει ότι η ανατιθέμενη εργασία θα υλοποιείται τόσο εντός των  
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων όσο και σε σημεία εκτός των οικισμών, όπου 
υπάρχουν χώροι πρασίνου. 
Η συντήρηση πρασίνου παρουσιάζει ιδιομορφίες που αφορούν στη διαχείριση του 
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 τόπος,  ο τρόπος εκτέλεσης, ο χρόνος εκτέλεσης και οι 
επαναλήψεις των εργασιών θα καθορίζονται από τον επιβλέποντα της εργασίας µε 
βάση τη μελέτη, και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 

Προβλέπεται: 

 Συντήρηση του ήδη εγκατεστημένου πρασίνου έτσι ώστε να διατηρείται στην καλύτερη 
κατάσταση. Οι εργασίες αφορούν κυρίων κούρεµα, βοτάνισμα και πότισµα.  

 Άρδευση φυτών, χλοοτάπητα χώρων πρασίνου . 
 Κοπή χόρτων σε  κοινόχρηστες εκτάσεις µε τα απαραίτητα µηχανήµατα.  
 Λίπανση χλοοτάπητα. 
 ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα.  
 Κλάδεµα δέντρων διάφορου ύψους.   
 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών.  
 Φυτοπροστασία θάμνων και δέντρων. 
 Φύτευση φυτικού υλικού (δέντρων , θάμνων, φυτών). 
 Κοπή, εκρίζωση θάμνων, δέντρων όταν απαιτείται ύστερα από την κατά το νόμο 

αδειοδότηση (για τα δέντρα). 
 Άνοιγμα λάκκων για φύτευση θάμνων και δέντρων . 
 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης. 
 Υποστύλωση δέντρων. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τον επιβλέποντα για τυχόν καταστροφές, 

φθορές, επεµβάσεις τρίτων, τοποθέτηση πινακίδων κ.α. 
 

Οι ενδεικτικές περιοχές, όπου θα γίνουν αποχορτώσεις και κούρεµα χλοοτάπητα, και 
το µηχανικό µέσο που θα χρησιμοποιηθεί, αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες : 

 



 46

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΕΚΤΑΣΗ 
(ΣΤΡ) 

ΜΕΣΟ ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ     

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΝ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,25 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΗΡΩΟ 0,04 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ   0,93 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΠΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΙ ΑΠΌ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 

0,60 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ  0,88 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,97 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΚΟ ( ΒΑΪΤΣΑ) 0,09 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ 0,03 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,08 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΛΟΦΟΥ     

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΛΟΦΟΥ 0,51 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΔΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

0,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΙΟΥ     

ΗΡΩΟ 0,004 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΛΗΣ     

ΗΡΩΟ 0,20 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ 0,08 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΤΡΙΓΩΝΟ 0,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 
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ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΑΛΛΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

0,25 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΌ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝ  8,41   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΜΗΛΕΑΣ ΚΑΙ Η  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

0,23 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΕΑΣ 0,23   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ     

ΜΙΚΡΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,07 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,04 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ ΚΑΙ Η  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ  

0,21 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ 0,32   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΩΤΩΝ     

ΗΡΩΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΘΟΞΟΟΣ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΥΛΟΣ 0,20 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

0,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 0,75 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,05 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 1,50   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ     

ΗΡΩΟ 0,04 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 0,17 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ 0,07 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 0,13 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 



 48

ΠΛΑΤΕΙΑ 0,03 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

1,17 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1,81   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΕΝΙΟΥ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

1,72 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 0,50 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2,76 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ 0,48 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΕΛΑΤΟ 0,26 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,54 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 0,08 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ  0,08 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ 6,42   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΕΑΣ     

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΤΕΛΕΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

2,52 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
ΠΑΡΤΕΡΙ 

0,22 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 1,00 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΒΟΡΕΙΑ 0,15 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΤΜΗΜΑ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
,ΘΕΑΤΡΑΚΙ,ΝΗΣΙΔΑ 

1,43 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΕΛΕΑΣ 5,42   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΖΟΥ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΑΡΖΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,55 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  1,16 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ  1,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΓΩΝΙΑΚΟ 0,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΗΡΩΟ 0,07 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 0,60 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΔΑ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

0,80 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΚΙΟΣΚΙ 0,06 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΑΔΕΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΙΑΤΡΕΙΟ 0,40 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ , ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,12 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΖΟΥ 5,96   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΣΙΩΝ   

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΜΑΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

1,43 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΚΥΡΑ ΜΑΡΑΣΙΩΝ 0,05 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΓΩΝΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΣΙΩΝ 1,68   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΑΣ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,37 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 0,11 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1,28 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ,ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ,ΠΑΛΙΑ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ(ΙΑΤΡΕΙΟ) ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

1,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΝΗΣΙΔΑ  0,39 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 
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ΤΡΙΓΩΝΟ 0,19 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΑΣ 3,84   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΑΡΩΝ     

ΗΡΩΟ 0,34 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΟΜΑΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

0,64 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ,ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

2,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,19 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ 1,80 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 3,25 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 0,22 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΑΣ ΚΟΜΑΡΩΝ 8,64   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΗΣ     

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΤΡΙΓΩΝΟ 0,07 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,01 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 0,47 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,73 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ ΤΜΗΜΑ  0,07 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΡΟΣ ΑΡΖΟ ΚΑΝΑΔΑ 0,19 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΓΩΝΟ 0,72 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΗΣ 2,46   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ     

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΑ 1,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ 0,06 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ 1,07 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

0,67 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0,08 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΡΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 0,16 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΓΩΝΟ 0,01 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 3,85   

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 50,53   

   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ     

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ  0,80 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ  1 0,12 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ  2 0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,40 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 0,15 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 1,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΤΕΡΑΚΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 0,02 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΠΑΛΙΑ-ΝΕΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

5,96 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 8,95   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΙΟΥ     

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,42 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 3,00 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 1,12 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 
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ΠΑΡΚΟ 0,36 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΔΕΝΤΡΑ  0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 5,00 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ  0,42 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΜΟΒΟΥΝΟΥ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ 0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΜΟΥ 
 

  

ΙΑΤΡΕΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 2,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,85 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ  0,15 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ 15,22   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΗΣ     

ΙΑΤΡΕΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,87 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,62 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,60 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2,45 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ-ΗΡΩΟ 2,00 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ 0,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΝΗΣ 7,84   
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 32,01   

   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 

  

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

  

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ 0,28 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( ΝΗΣΙΔΕΣ - ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ) 

5,00 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( ΝΗΣΙΔΕΣ - ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ) 

2,12 
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΑΓΗΝΗΣ-ΔΥΟ ΠΛΑΤΕΙΕΣ  3,63 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΗΝΗΣ 2,86 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,72 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 0,92 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ  0,11 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΜΝΗΜΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0,10 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 0,50 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 0,12 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΑΛΣΟΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣ 
11,40 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ,ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΑΛΣΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
16,60 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

ΑΛΣΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
9,20 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 0,21 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΗΣΙΔΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ  1,09 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 
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ΠΑΡΚΟ Β. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ – ΕΠΙ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 0,87 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ  (2 ΤΡΙΓΩΝΑ) 0,38 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 0,68 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΛΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 3,37 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  0,90 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 0,27 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ  1,48 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ-ΒΑΡΒΑΤΑ – ΑΠΕΝΑΝΤΙ 2,18 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 0,09 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΛΕΙΣΣΩΣ-Α. ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ 

4,00 
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΕΤΡΕΣΗ 0,11 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΛΑΧΑΝΑ  1,35 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΙΝΟΗΣ 0,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΟΙΝΟΗΣ 
2,79 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ Κ.ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

0,30 
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΝΟΛΙΔΗ  0,51 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 0,47 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΙΟΥ 
0,90 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΤΑ 

ΧΕΡΙΑ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΜΑ 0,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΤΕΡΑΚΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 0,08 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΚΥΨΕΛΗ 0,49 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ  0,30 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 
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ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ  ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 3.25 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ     

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2,30 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΡΑΝΗ ΠΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 0,35 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΑΛΣΥΛΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  0,18 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,77 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΓΟΥ 0,30 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΛΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΓΟΥ 1,00 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

4,36 
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

1,06 
ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

 ΛΕΠΤΗ     

ΠΑΡΚΑΚΙ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΠΤΗΣ 0,23 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΠΤΗΣ,ΗΡΩΟ,ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ 0,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

 ΣΑΚΚΟΣ     

ΠΕΥΚΩΝΑΣ 1,60 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΣΑΚΚΟΥ 0,49 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΤΟ ΣΑΚΚΟ 0,28 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2,00 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 98,14   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ     

ΗΡΩΟ 0,10 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,33 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 
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ΧΩΡΟΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 2,55 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ  1,10 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 0,71 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ 0,28 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΧΕΙΜΩΝΙΟ-ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2,62 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 1,63 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 10,32   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΟΥ     

ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΚΑΚΙ  0,13 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,25 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,70 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ 0,90 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΙΑΤΡΕΙΟ 0,13 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΥΡΙΟΥ 4,41   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ      

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΟ 1,40 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΗΣΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ 2,47 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ 0,22 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ 0,58 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2,45 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ 0,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,21 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΤΑΓΗΣ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 0,91 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΗΡΩΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 
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ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,55 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,18 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΓΩΝΑ 0,03 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 9,40   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΤΟΥ     

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2,50 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΙΑΤΡΕΙΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ 1,90 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΤΟΥ 4,80   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΔΡΑ     

ΗΡΩΟ,ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,20 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 0,90 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,35 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΔΡΑ 2,55   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ     

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  0,13 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 2,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ  ΔΕΞΙΑ 0,51 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 1,00 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 4,04   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ     

Τ0ΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,13 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,85 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΚΕΚ 0,80 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 
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ΣΧΟΛΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ,ΣΥΛΛΟΓΟΣ 0,85 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ 3,63   

      

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 137,29   

   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ     

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΒΥΣΣΑΣ     

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 1,03 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ‘’ΑΡΒΑΝΙΤΙΑ’’ 3,60 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΣΣΑΣ,  ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 0,80 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΣΣΑΣ 4,00 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΑΠΌ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ 1,50 

ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Ν.ΒΥΣΣΑΣ 1,40 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ 0,90 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 0,73 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ  Β.ΗΠΕΙΡΟΥ   1,80 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΗΣΙΔΕΣ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ  3,50 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΗΣΙΔΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0,11 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ , ΝΗΣΙΔΑ 0,11 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 3,80 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 0,08 

ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΚΑΒΟΥΡΑΣ 0,30 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  3,50 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 0,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΒΥΣΣΑΣ 27,56   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΥΛΗΣ     

ΕΓΝΑΤΙΑ 1(0,17 ΣΤΡ) & 2(0,65 ΣΤΡ) 0,82 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΙΑΤΡΕΙΟ 0,01 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΑΠΗ 0,03 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 0,42 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,10 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΒΥΣΣΑ 0,17 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 0,17 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΣΤΑΣΗ ΚΤΕΛ 0,17 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΒΥΛΗΣ  0,26 
ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΤΑ 
ΧΕΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΥΛΗΣ 3,55   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΙΩΝ     

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ, ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 0,74 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,06 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,05 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟ 1,3 ΣΤΡ & ΙΑΤΡΕΙΟ 0,35 ΣΤΡ 1,65 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,65 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 1,00 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 0,25 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟ 0,10 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ & ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 0,30 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΖΙΩΝ 5,80   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΝΑΣ     
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ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 0,14 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΌ ΚΑΒΥΛΗ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΚΙΟΣΚΙ 0,65 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,08 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ 1,40 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 0,43 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΝΑΣ 4,20   

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ     

ΙΑΤΡΕΙΟ 0,01 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΕΞΩ ΑΠΟ ΔΠΣ 0,05 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 0,18 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  0,13 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 1,40 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 0,32 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ  0,72 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 0,10 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΑΡΚΟ 0,05 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 3,16   

      

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΒΥΣΣΑΣ 44,27   
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Οι ενδεικτικές περιοχές όπου θα γίνουν τα κλαδέµατα είναι : 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ 

16.  ∆ενδροστοιχία οδού Β.Κων/νου – Ορεστιάδα 

17.  ∆ενδροστοιχία οδού Κων/πόλεως – Ορεστιάδα 

18.  ∆ενδροστοιχία οδού Αγίων Θεοδώρων - Ορεστιάδα 

19.  ∆ενδροστοιχία οδού Ανδριανουπόλεως - Ορεστιάδα 

20.  ∆ενδροστοιχία οδού Αναγεννήσεως - Ορεστιάδα 

21.  ∆ενδροστοιχία οδού Πατριάρχου Γρηγορίου - Ορεστιάδα 

22.  ∆ενδροστοιχία οδού Εθνομαρτύρων - Ορεστιάδα 

23.  ∆ενδροστοιχία οδού Ζαρίφη - Ορεστιάδα 

24.  ∆ενδροστοιχία οδού Πανταζίδου - Ορεστιάδα 

25.  ∆ενδροστοιχία οδού Ευριπίδου - Ορεστιάδα 

26.  ∆ενδροστοιχία οδού Εμ. Ρήγα - Ορεστιάδα 

27.  ∆ενδροστοιχία οδού Μεγ. Αλεξάνδρου - Ορεστιάδα 

28.  Δημοτική Ενότητα Βύσσας 

29.  Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου 

30.  Δημοτική Ενότητα Τριγώνου 

 

Η κλάδευση των δένδρων  θα εκτελείται με στόχο την ανανέωση των δένδρων, 
την εξασφάλιση της αισθητικής και λειτουργικής παρουσίας τους στο χώρο, πάντα σε 
σχέση με τις ανάγκες του χώρου που αυτό βρίσκεται.  

Με τις εργασίες κλάδευσης θα επιδιώκεται η δημιουργία εκείνου του σχήματος 
που θα εξασφαλίζει την μηχανική και φυσιολογική ισορροπία των δένδρων, θα εξαλείφει 
την τυχόν επικινδυνότητά τους και θα βελτιώνει το σχήμα 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.  

Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω περιοχές είναι ενδεικτικές και εποµένως οι εργασίες 
µπορούν να γίνουν και σε άλλα µέρη, εντός του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις ανάγκες και την κρίση 
της υπηρεσίας. 

  Οι απαιτήσεις της συντήρησης πρασίνου αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών που συνοδεύει την παρούσα μελέτη και οι οποίες είναι απόλυτα δεσμευτικές 
για τον ανάδοχο. 

 Η εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας – παροχή υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά 
έσοδα του Δήμου. Η επίβλεψη της εργασίας θα γίνει από τη Δ/νση περιβάλλοντος 
καθαριότητας και πρασίνου .  
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Η παρεχομένη από τον ανάδοχο υπηρεσία θα παραληφθεί τμηματικά για τις 
ενδιάμεσες πληρωμές-η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα-από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής Εργασιών ( Π.Δ 28/80) του Δήμου, η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Διοικούσας Αρχής.  

        Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

   ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  05-10-2015                                  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 05-10-2015 

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ                              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

         

  ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                                             ΜΟΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

           ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ                                                                                                      ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό µηχάνηµα 
πεζού χειριστή σε μη 
φυτευμένους χώρους 1 ΣΤΡ 398,21 45,00 17.919,45 

2 
Βοτάνισµα χώρου φυτών µε 
τα χέρια. 2 ΣΤΡ 8,24 180,00 1.483,20 

3 

Βοτάνισμα χώρου φυτών 
για την καταπολέμηση 
ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα 3 ΣΤΡ 142,30 55,00 7.826,50 

4 

Κούρεµα χλοοτάπητα µε 
βενζινοκίνητη χλοοκοπτική 
µηχανή 4 ΣΤΡ 444,70 55,00 24.458,50 

5 

Κούρεµα χλοοτάπητα µε 
µικρό ελκυστήρα µε 
χλοοκοπτική εξάρτηση 5 ΣΤΡ 118,13 45,00 5.315,85 

6 
Αρδευση φυτών από 
παροχές 6 ΤΕΜ 6.300,00 0,045 283,50 

7 

Αρδευση φυτών με επίγειο 
ή υπόγειο σύστημα 
άρδευσης με σταλλάκτες, 
αυτοματοποιημένο 7 ΤΕΜ 89.600,00 0,009 806,40 

8 

Αρδευση χλοοτάπητα με 
επίγειο ή υπόγειο σύστημα 
άρδευσης με σταλλάκτες, μη 
αυτοματοποιημένο 8 ΣΤΡ 199,36 3,50 697,76 

9 

Άρδευση χλοοτάπητα με 
εκτοξευτήρες (μη 
αυτοματοποιημένο 
σύστημα) 9 ΣΤΡ 851,12 3,50 2.978,92 

10 

Άρδευση χλοοτάπητα με 
εκτοξευτήρες 
(αυτοματοποιημένο 
σύστημα) 10 ΣΤΡ 82,32 1,90 156,41 
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11 
Λίπανση χλοοτάπητα, 
χειρωνακτική 11 ΣΤΡ 11,09 22,50 249,53 

12 
Ανανέωση κόμης δένδρων 
ύψους μέχρι  4 m 12 ΤΕΜ 70,00 18,00 1.260,00 

13 
Κοπή ή/και εκρίζωση 
δένδρων ύψους μέχρι  4 m 13 ΤΕΜ 15,00 12,00 180,00 

14 

Ανανέωση κόμης ή κοπή 
δένδρων ύψους από 4 μέχρι 
8 m 14 ΤΕΜ 30,00 50,00 1.500,00 

15 

Διαμόρφωση κόμης 
δένδρων ύψους από 4 μέχρι 
8 m 15 ΤΕΜ 30,00 40,00 1.200,00 

16 

Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 
12 m, σε πλατείες, πάρκα 
κλπ 16 ΤΕΜ 6,00 135,00 810,00 

17 

Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 
12 m, σε νησίδες, ερείσματα  
κλπ 17 ΤΕΜ 2,00 175,00 350,00 

18 

Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων ύψους 12 
- 16 m, σε πλατείες, πάρκα 
κλπ 18 ΤΕΜ 2,00 200,00 400,00 

19 

Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μεγάλων δένδρων ύψους 12 
- 16 m, σε νησίδες, 
ερείσματα  κλπ 19 ΤΕΜ 2,00 280,00 560,00 

20 

Ανανέωση - διαμόρφωση 
κόμης παλαιών 
αναπτυγμένων θάμνων 
ύψους έως 1,70 m 20 ΤΕΜ 200,00 1,20 240,00 

21 

Ανανέωση - διαμόρφωση 
κόμης νέων θάμνων και 
δέντρων,ηλικίας έως 3 ετών  21 ΤΕΜ 500,00 0,65 325,00 

22 

∆ιαµόρφωση θάµνων σε 
µπορντούρα µε µηχανικό 
χειροκίνητο ψαλίδι 
µπορντούρας 22 ΜΕΤΡΑ 500,00 0,50 250,00 
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23 
Φυτοπροστασία θάμνων και 
δένδρων ύψους μέχρι 4 m 23 ΤΕΜ 10,00 0,40 4,00 

24 
Φυτοπροστασία δένδρων 
ύψους πάνω από 4 m 24 ΤΕΜ 10,00 0,80 8,00 

25 

Φυτοπροστασία θάμνων και 
δένδρων ύψους μέχρι 4 m 
με βιολογικά σκευάσματα 25 ΤΕΜ 111,00 12,00 1.332,00 

26 

Φυτοπροστασία δένδρων 
ύψους πάνω από 4 m με 
βιολογικά σκευάσματα 26 ΤΕΜ 10,00 22,00 220,00 

27 

Κόψιμο - εκρίζωση 
μεμονωμένου θάμνου με 
ύψος έως 1,50 m 27 ΤΕΜ 10,00 2,00 20,00 

28 

Κόψιμο - εκρίζωση 
μεμονωμένου θάμνου με 
ύψος άνω του 1,50 m 28 ΤΕΜ 10,00 4,00 40,00 

29 

Εκρίζωση μεγάλων δέντρων 
περιμέτρου κορμού έως 
0,3μ 29 ΤΕΜ 2,00 40,00 80,00 

30 

Εκρίζωση μεγάλων δέντρων 
περιμέτρου κορμού από 
0,31μ έως 0,6μ 30 ΤΕΜ 2,00 60,00 120,00 

31 

Εκρίζωση μεγάλων δέντρων 
περιμέτρου κορμού από 
0,61μ έως 0,9μ 31 ΤΕΜ 2,00 80,00 160,00 

32 

Εκρίζωση μεγάλων δέντρων 
περιμέτρου κορμού από 
0,91μ έως 1,20μ 32 ΤΕΜ 2,00 100,00 200,00 

33 

Άνοιγμα λάκκων 
διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 
0,30 m σε χαλαρά εδάφη με 
εργαλεία χειρός  33 ΤΕΜ 200,00 0,60 120,00 

34 

Ανοιγμα λάκκων 
διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 
0,50 m στο πεζοδρόμιο 34 ΤΕΜ 40,00 11,00 440,00 

35 
Φύτευση ποωδών φυτών 
και βολβών 35 ΤΕΜ 909,00 0,40 363,60 
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36 
Φύτευση φυτών με μπάλα 
χώματος όγκου  2,00 - 4,00 lt 36 ΤΕΜ 102,00 1,10 112,20 

37 

Φύτευση φυτών με μπάλα 
χώματος όγκου 4,50 - 12,00 
lt 37 ΤΕΜ 53,00 1,30 68,90 

38 

Υποστύλωση δένδρου με 
την αξία του πασσάλου για 
μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 
m 38 ΤΕΜ 150,00 2,50 375,00 

39 

 

Σχηµατισµός λεκανών 
άρδευσης φυτών διαµέτρου 
0,40-0,60 µέτρα. 39 ΤΕΜ 640,00 0,40 256,00 

              

          ΣΥΝΟΛΟ 73.170,72 

          ΦΠΑ 23% 16.829,27 

          
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 89.999,99 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ 2012Γ 

 

A.T 1       Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή. 

ΑΡΘΡΟ : 1     ΝΑΠΡΣ  ΣΤ06.3.1 

Βοτάνισµα φυτών µε χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή,  σύµφωνα µε τη 
μελέτη .Περιλαµβάνεται η κοπή των ζιζανίων σε χώρους µεταξύ των φυτών και σε επιφάνειες 
που δεν έχουν φυτευτεί, ή απομάκρυνση από τους χώρους των εργασιών  όλων των υλικών 
που προέκυψαν από το βοτάνισμα και τυχόν σκουπιδιών και η απόρριψή τους σε χώρους που 
επιτρέπεται, καθώς και η σήµανση και η λήψη μέτρων προστασίας. Περιλαμβάνονται όλες 
απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων 
για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) : Σαράντα πέντε ευρώ (45,00 €) 

Α.Τ : 2      Βοτάνισµα χώρου φυτών µε τα χέρια. 

ΑΡΘΡΟ : 2   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ06.1 

Εκρίζωση µε τσάπα των ζιζανίων µεταξύ των φυτών, αποµάκρυνση από τον συγκεκριμένο χώρο  
όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις 
που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 

Περιλαµβάνονται όλες απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε τη μελέτη  

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) : Εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €) 

Α.Τ : 3         Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα 

ΑΡΘΡΟ : 3   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ06.2 

Καταπολέμηση ζιζανίων με χρήση ζιζανιοκτόνων σύµφωνα µε τη μελέτη .Περιλαμβάνεται η 
εφαρμογή ζιζανιοκτόνων στο έδαφος μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν 
φυτευτεί, η απομάκρυνση των αποξηραμένων ζιζανίων από τον συγκεκριμένο χώρο του έργου 
και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται,  η προειδοποιητική σήμανση και η λήψη 
μέτρων προστασίας . 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) :  Πενήντα πέντε ευρώ (55,00 €) 

Α.Τ : 4               Κούρεµα χλοοτάπητα µε βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή 

ΑΡΘΡΟ : 4   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ04.8.1 

Κούρεµα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, µε χλοοκοπτική µηχανή συµπεριλαµβανοµένου του 
κουρέµατος γύρω από δέντρα, θάµνους, της περιποίησης στις άκρες των παρτεριών και της 
απομάκρυνσης από το χώρο των εργασιών, σε επιτρεπόµενο χώρο των προϊόντων που 
προκύπτουν από το κούρεµα, σύµφωνα µε τη μελέτη . 

 Περιλαµβάνονται όλες απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
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µηχανηµάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) : Πενήντα πέντε ευρώ (55,00 €) 

Α.Τ : 5                 Κούρεµα χλοοτάπητα µε µικρό ελκυστήρα µε χλοοκοπτική εξάρτηση. 

ΑΡΘΡΟ : 5   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ04.8.2  

Κούρεµα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, µε µικρό ελκυστήρα µε χλοοκοπτική εξάρτηση 
συµπεριλαµβανοµένου του κουρέµατος γύρω από δέντρα, θάµνους, της περιποίησης στις 
άκρες των παρτεριών και της αποµάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόµενο χώρο των 
προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεµα, σύµφωνα µε τη μελέτη . Περιλαµβάνονται όλες 
απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων 
για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) :  Σαράντα πέντε ευρώ (45,00 €) 

 

Α.Τ : 6                                      Άρδευση φυτών από παροχές 

ΑΡΘΡΟ : 6   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ02.1.4 

Άρδευση φυτών από παροχές, σύµφωνα µε τη μελέτη, δηλ. πότισμα του φυτού με λάστιχο 
κατάλληλης διατομής, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους σε ποσότητα 15 lt ανά θάμνο και 30 lt ή 
περισσότερο ανά δένδρο. Δεν περιλαμβάνεται η αξία του νερού. 

Τιµή ανά τεμάχιο (τεμ) : Σαράντα πέντε χιλιοστά του ευρώ (0,045 €) 

Α.Τ : 7 Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης με σταλλάκτες ,       

              αυτοματοποιημένο 

ΑΡΘΡΟ : 7   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ02.1.5 

Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο), σύµφωνα µε τη 
μελέτη . Περιλαμβάνεται ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε 
οποιαδήποτε κλίση εδάφους. 

Τιµή ανά τεμάχιο (τεμ) : Εννέα χιλιοστά του ευρώ (0,009 €) 

Α.Τ : 8  Άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης με σταλάκτες, μη 
αυτοματοποιημένο 

ΑΡΘΡΟ : 8   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ02.2.4 

Η άρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης με σταλάκτες (μη 
αυτοματοποιημένο), σύµφωνα µε τη μελέτη .Περιλαμβάνεται το άνοιγμα και κλείσιμο των 
βανών, ο έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του δικτύου άρδευσης. 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) : Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50 €) 
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Α.Τ : 9       Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (μη αυτοματοποιημένο σύστημα) 

ΑΡΘΡΟ : 9   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ02.2.6 

Αρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (pop-up – µπέκ κλπ) μη αυτοματοποιημένου 
συστήματος, σύµφωνα µε τη μελέτη .Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, υλικών και µέσων για το άνοιγµα και κλείσιµο των βανών, τον 
έλεγχο του ποτίσµατος και τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης. 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) : Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50 €) 

 

Α.Τ : 10       Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες ( αυτοματοποιημένο σύστημα) 

ΑΡΘΡΟ : 10   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ02.2.5 

Αρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (pop-up – µπέκ κλπ)  αυτοματοποιημένου συστήματος, 
σύµφωνα µε τη μελέτη .Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται ο προγραμματισμός, ο έλεγχος του 
ποτίσµατος και η συντήρηση του δικτύου άρδευσης. 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) : Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (1,90 €) 

 

Α.Τ : 11                             Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική 

ΑΡΘΡΟ : 11   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ03.4 

 Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύμφωνα  µε τη μελέτη . 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και  μεταφορά του λιπάσματος επί τόπου του 
έργου και η ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του χλοοτάπητα με τα χέρια και η 
απόρριψη των υλικών συσκευασίας , σε θέσεις που επιτρέπεται. 

Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) : Εικοσιδύο ευρώ και πενήντα λεπτά  (22,50 €) 

 

Α.Τ : 12                        Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m 

ΑΡΘΡΟ : 12   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ04.1.2 

Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα)  δέντρου ύψους μέχρι 4 m σύμφωνα  µε τη μελέτη . Στην 
τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των 
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Δεκαοκτώ ευρώ (18,00 €) 
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Α.Τ : 13                         Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι  4 m 

ΑΡΘΡΟ : 13   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ04.1.3 

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα  µε τη μελέτη . Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται  καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Δώδεκα ευρώ (12,00 €) 

 

Α.Τ : 14                   Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m 

ΑΡΘΡΟ : 14   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ04.2.1 

Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα  µε τη 
μελέτη . Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη 
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 
που επιτρέπεται. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Πενήντα ευρώ (50,00 €) 

 

Α.Τ : 15                  Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m 

ΑΡΘΡΟ : 15   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ04.2.2 

Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα  µε τη μελέτη . Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και 
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Σαράντα ευρώ (40,00 €) 

 

Α.Τ : 16     Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα 
κλπ 

ΑΡΘΡΟ : 16   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ04.3.1 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους  σύμφωνα  µε τη 
μελέτη . Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη 
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 
που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135,00 €) 
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Α.Τ : 17  Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα 
κλπ. 

ΑΡΘΡΟ : 17   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ04.3.2 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων  σε νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών 
σύμφωνα  µε τη μελέτη .Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η 
δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (175,00 €) 

 

Α.Τ : 18     Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα 
κλπ 

ΑΡΘΡΟ : 18   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ04.3.3 

Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους σύμφωνα  µε τη 
μελέτη . Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη 
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις 
που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Διακόσια ευρώ (200,00 €) 

 

Α.Τ : 19     Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, σε νησίδες, 
ερείσματα κλπ. 

ΑΡΘΡΟ : 19   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ04.3.4 

Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών 
σύμφωνα  µε τη μελέτη . Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η 
δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Διακόσια ογδόντα ευρώ (280,00 €) 

 

Α.Τ : 20    Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 
m 

ΑΡΘΡΟ : 20   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ04.5.1 

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα  µε τη μελέτη . Στην τιμή 
μονάδας 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 
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αρμόδιες Αρχές. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά  (1,20 €) 

 

Α.Τ : 21   Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών 

ΑΡΘΡΟ : 21   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ04.5.4 

Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα  µε τη μελέτη . Στην τιμή 
μονάδας 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.): Εξήντα πέντε εκατοστά του ευρώ (0,65 €) 

Α.Τ : 22 ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε µηχανικό χειροκίνητο 

 ψαλίδι µπορντούρας. 

ΑΡΘΡΟ : 22    ΝΑΠΡΣ  ΣΤ04.6.2 

∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα, σύμφωνα  µε τη μελέτη. Στην τιµή µονάδας 
περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτούµενου 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 µέτρο (µµ): Πενήντα εκατοστά του ευρώ (0,50 €) 

 

Α.Τ : 23                       Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m 

ΑΡΘΡΟ : 23   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ05.1 

Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή 
άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα  µε τη μελέτη . Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Σαράντα εκατοστά του ευρώ (0,40 €) 

Α.Τ : 24                         Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m 

ΑΡΘΡΟ : 24   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ05.2 

Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή 
άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα  µε τη μελέτη . Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Ογδόντα εκατοστά του ευρώ (0,80 €) 
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Α.Τ : 25            Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m με βιολογικά 
σκευάσματα 

ΑΡΘΡΟ : 25   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ05.4 

Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων  βιολογικών 
μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα  µε τη μελέτη . Περιλαμβάνονται οι δαπάνες 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που 
θα χρησιμοποιηθούν. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Δώδεκα ευρώ (12,00 €) 

Α.Τ : 26           Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m με βιολογικά σκευάσματα 

ΑΡΘΡΟ : 26   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ05.5 

Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων  βιολογικών 
μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα   µε τη μελέτη . 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των 
εργαλείων και των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Εικοσι δύο ευρώ (22,00 €) 

Α.Τ : 27  Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m 

ΑΡΘΡΟ : 27   ΝΑΠΡΣ  Ζ01.2 

 Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ή μεμονωμένων θάμνων με μηχανικά μέσα, με τον 
τεμαχισμό σε μικρότερα τμήματα, την εκρίζωση του υπόγειου τμήματος των θάμνων με 
εκσκαφέα και την απομάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης με φορτηγό 
αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύμφωνα  µε τη μελέτη . Περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την 
εκτέλεση των εργασιών. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Δύο ευρώ (2,00 €) 

Α.Τ : 28          Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m 

ΑΡΘΡΟ : 28   ΝΑΠΡΣ  Ζ01.3 

 Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ή μεμονωμένων θάμνων με μηχανικά μέσα, με τον 
τεμαχισμό σε μικρότερα τμήματα, την εκρίζωση του υπόγειου τμήματος των θάμνων με 
εκσκαφέα και την απομάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης με φορτηγό 
αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύμφωνα  µε τη μελέτη . Περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την 
εκτέλεση των εργασιών. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Τέσσερα ευρώ (4,00 €) 

Α.Τ : 29           Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 
m 
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ΑΡΘΡΟ : 29   ΝΑΠΡΣ  Ζ02.1 

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, 
και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε 
εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα  µε τη μελέτη .Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Σαράντα ευρώ (40,00 €) 

Α.Τ : 30           Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 
μέχρι 0,60  

ΑΡΘΡΟ : 30   ΝΑΠΡΣ  Ζ02.2 

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, 
και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε 
εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα  µε τη μελέτη .Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Εξήντα ευρώ (60,00 €) 

 

Α.Τ : 31           Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από  0,61 
μέχρι 0,90 

ΑΡΘΡΟ : 31   ΝΑΠΡΣ  Ζ02.3 

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, 
και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε 
εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα  µε τη μελέτη .Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Ογδόντα ευρώ (80,00 €) 

Α.Τ : 32           Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από  0,91 
μέχρι 1,20  

ΑΡΘΡΟ : 32   ΝΑΠΡΣ  Ζ02.4 

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, 
και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε 
εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα  µε τη μελέτη .Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Εκατό ευρώ (100,00 €) 

Α.Τ : 33  Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία 
χειρός 

ΑΡΘΡΟ : 33   ΝΑΠΡΣ  Ε01.1  

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή 
των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα  µε τη μελέτη. Στην τιμή 
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περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων 
και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Εξήντα εκατοστά του ευρώ (0,60 €) 

Α.Τ : 34             Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m στο πεζοδρόμιο 

ΑΡΘΡΟ : 34   ΝΑΠΡΣ  Ε06 

Άνοιγμα λάκκου, διαστάσεων 0,50x0,50x0,50 m σε έδαφος πάσης φύσεως, με οποιοδήποτε 
τρόπο, πλην χρήσεως εκρηκτικών, με την τυχόν απαιτούμενη άντληση ύδατος, τις τυχόν 
καθαιρέσεις πλακών πεζοδρομίων, σκυροδεμάτων, ασφαλτικών κ.λ.π., την κοπή δένδρων, 
ριζών ή παλαιών πρεμνών και πρόσθετων χωματουργικών εργασιών, εξασφάλισης λειτουργίας 
των αγωγών κοινής ωφελείας, μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών σε σημεία προσέγγισης 
αυτοκινήτου και απομάκρυνσης σε επιτρεπόμενο χώρο, την πλήρωση του λάκκου με κηπευτικό 
χώμα κατάλληλο για την κατηγορία και τύπο των προβλεπομένων να φυτευτούν φυτών καθώς 
και την προσθήκη βελτιωτικού σε αναλογία 1:3 και κατά τα λοιπά σύμφωνα  µε τη μελέτη . 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Έντεκα ευρώ (11,00 €)   

Α.Τ : 35                                        Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών 

ΑΡΘΡΟ : 35   ΝΑΠΡΣ  Ε09.1 

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, σύμφωνα  µε τη μελέτη . 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Σαράντα λεπτά του ευρώ (0,40 €) 

Α.Τ : 36                         Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 

ΑΡΘΡΟ : 36   ΝΑΠΡΣ  Ε09.4 

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, σύμφωνα  µε τη μελέτη . 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10 €) 

Α.Τ : 37                         Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt 

ΑΡΘΡΟ : 37   ΝΑΠΡΣ  Ε09.5 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 



 76

επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα  µε τη μελέτη . 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30 €) 

      Α.Τ : 38  Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 
2,50 m 

ΑΡΘΡΟ : 38   ΝΑΠΡΣ  Ε011.1.1 

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, 
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,60 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην 
τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τόπου του πασσάλου, οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για 
την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με 
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 

Οι  εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα  µε τη μελέτη . 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50 €) 

 

Α.Τ : 39          Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών διαµέτρου 0,40-0,60 µέτρα. 

ΑΡΘΡΟ : 39   ΝΑΠΡΣ  ΣΤ01.1 

Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, µε εκσκαφή του εδάφους 
γύρω από τον κορµό του φυτού σε βάθος 10 cm εκρίζωση και αποµάκρυνση τυχόν ζιζανίων, 
διατήρηση της λεκάνης καθαρή από χόρτα καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης και κατά τα 
λοιπά, σύμφωνα  µε τη μελέτη . 

Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισµού 
και µέσων. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.): Μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτά (0,40 €) 
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ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  73.170,72 € (χωρίς ΦΠΑ)  

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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ΣΥΝΟΛΟ 

Βοτάνισµα µε 
βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό 
µηχάνηµα πεζού 
χειριστή σε μη 
φυτευμένους 
χώρους 

1 ΣΤΡ 8,28 1,00 4,82 0,00 14,10 2 28,19 

Βοτάνισµα µε 
βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό 
µηχάνηµα πεζού 
χειριστή σε μη 
φυτευμένους 
χώρους 

1 ΣΤΡ 33,61 17,52 10,99 14,25 76,36 3 229,08 

Βοτάνισµα µε 
βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό 
µηχάνηµα πεζού 
χειριστή σε μη 
φυτευμένους 
χώρους 

1 ΣΤΡ 4,46 12,15 6,00 8,03 30,63 4 122,54 
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Βοτάνισµα µε 
βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό 
µηχάνηµα πεζού 
χειριστή σε μη 
φυτευμένους 
χώρους 

1 ΣΤΡ 1,14 0,00 0,00 0,00 1,14 5 5,68 

Βοτάνισµα µε 
βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό 
µηχάνηµα πεζού 
χειριστή σε μη 
φυτευμένους χώρους 

1 ΣΤΡ 2,12 0,00 0,00 0,00 2,12 6 12,72 

Βοτάνισµα χώρου 
φυτών µε τα χέρια. 2 ΣΤΡ 0,00 0,00 0,26 0,00 0,26 4 1,04 

Βοτάνισµα χώρου 
φυτών µε τα χέρια. 2 ΣΤΡ 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 8 7,20 

Βοτάνισμα χώρου 
φυτών για την 
καταπολέμηση 
ζιζανίων με 
ζιζανιοκτόνα 

3 ΣΤΡ 33,11 14,74 9,06 14,25 71,15 2 142,30 

Κούρεµα 
χλοοτάπητα µε 
βενζινοκίνητη 
χλοοκοπτική 
µηχανή 

4 ΣΤΡ 0,00 3,25 3,60 5,00 11,85 3 35,55 

Κούρεµα 
χλοοτάπητα µε 
βενζινοκίνητη 
χλοοκοπτική 
µηχανή 

4 ΣΤΡ 21,91 14,82 18,60 4,73 60,06 4 240,24 

Κούρεµα 
χλοοτάπητα µε 
βενζινοκίνητη 
χλοοκοπτική 
µηχανή 

4 ΣΤΡ 2,24 0,00 0,00 0,00 2,24 5 11,20 
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Κούρεµα 
χλοοτάπητα µε 
βενζινοκίνητη 
χλοοκοπτική 
µηχανή 

4 ΣΤΡ 5,27 0,00 0,00 0,00 5,27 6 31,62 

Κούρεµα χλοοτάπητα 
µε βενζινοκίνητη 
χλοοκοπτική µηχανή 4 ΣΤΡ 16,30 0,00 0,00 0,00 16,30 7 114,10 

Κούρεµα 
χλοοτάπητα µε 
βενζινοκίνητη 
χλοοκοπτική 
µηχανή 

4 ΣΤΡ 1,09 0,00 0,00 0,00 1,09 11 11,99 

Κούρεµα 
χλοοτάπητα µε 
µικρό ελκυστήρα µε 
χλοοκοπτική 
εξάρτηση 

5 ΣΤΡ 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20 1 9,20 

Κούρεµα 
χλοοτάπητα µε 
µικρό ελκυστήρα µε 
χλοοκοπτική 
εξάρτηση 

5 ΣΤΡ 28,00 1,80 0,00 0,00 29,80 3 89,40 

Κούρεµα 
χλοοτάπητα µε 
µικρό ελκυστήρα µε 
χλοοκοπτική 
εξάρτηση 

5 ΣΤΡ 2,79 0,00 0,00 0,00 2,79 7 19,53 

Αρδευση φυτών 
από παροχές 

6 ΤΕΜ 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 18 6.300,00 

Αρδευση φυτών με 
επίγειο ή υπόγειο 
σύστημα άρδευσης 
με σταλλάκτες, 
αυτοματοποιημένο 

7 ΤΕΜ 800,00 0,00 800,00 0,00 1.600,00 56 89.600,00 
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Αρδευση 
χλοοτάπητα με 
επίγειο ή υπόγειο 
σύστημα άρδευσης 
με σταλλάκτες, μη 
αυτοματοποιημένο 

8 ΣΤΡ 0,00 0,00 3,56 0,00 3,56 56 199,36 

Άρδευση 
χλοοτάπητα με 
εκτοξευτήρες (μη 
αυτοματοποιημένο 
σύστημα) 

9 ΣΤΡ 6,50 0,94 0,73 0,80 8,97 56 502,32 

Άρδευση 
χλοοτάπητα με 
εκτοξευτήρες (μη 
αυτοματοποιημένο 
σύστημα) 

9 ΣΤΡ 6,49 0,00 0,00 0,00 6,49 50 324,50 

Άρδευση 
χλοοτάπητα με 
εκτοξευτήρες (μη 
αυτοματοποιημένο 
σύστημα) 

9 ΣΤΡ 1,35 0,00 0,00 0,00 1,35 18 24,30 

Άρδευση 
χλοοτάπητα με 
εκτοξευτήρες ( 
αυτοματοποιημένο 
σύστημα) 

10 ΣΤΡ 1,47 0,00 0,00 0,00 1,47 56 82,32 

Λίπανση 
χλοοτάπητα, 
χειρωνακτική 

11 ΣΤΡ 11,09 0,00 0,00 0,00 11,09 1 11,09 

Ανανέωση κόμης 
δένδρων ύψους 
μέχρι  4 m 

12 ΤΕΜ 52,00 6,00 6,00 6,00 70,00 1 70,00 

Κοπή ή/και 
εκρίζωση δένδρων 
ύψους μέχρι  4 m 

13 ΤΕΜ 9,00 2,00 2,00 2,00 15,00 1 15,00 

Ανανέωση κόμης ή 
κοπή δένδρων 
ύψους από 4 μέχρι 

14 ΤΕΜ 21,00 3,00 3,00 3,00 30,00 1 30,00 



 81

8 m 

Διαμόρφωση κόμης 
δένδρων ύψους 
από 4 μέχρι 8 m 

15 ΤΕΜ 21,00 3,00 3,00 3,00 30,00 1 30,00 

Ανανέωση κόμης  ή 
κοπή μεγάλων 
δένδρων ύψους 8 - 
12 m, σε πλατείες, 
πάρκα κλπ 

16 ΤΕΜ 3,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1 6,00 

Ανανέωση κόμης ή 
κοπή μεγάλων 
δένδρων ύψους 8 - 
12 m, σε νησίδες, 
ερείσματα  κλπ 

17 ΤΕΜ 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 1 2,00 

Ανανέωση κόμης ή 
κοπή μεγάλων 
δένδρων ύψους 12 
- 16 m, σε πλατείες, 
πάρκα κλπ 

18 ΤΕΜ 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 1 2,00 

Ανανέωση κόμης ή 
κοπή μεγάλων 
δένδρων ύψους 12 
- 16 m, σε νησίδες, 
ερείσματα  κλπ 

19 ΤΕΜ 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 1 2,00 

Ανανέωση - 
διαμόρφωση κόμης 
παλαιών 
αναπτυγμένων 
θάμνων ύψους έως 
1,70 m 

20 ΤΕΜ 140,00 20,00 20,00 20,00 200,00 1 200,00 

Ανανέωση - 
διαμόρφωση κόμης 
νέων θάμνων και 
δέντρων, ηλικίας 
έως 3 ετών  

21 ΤΕΜ 350,00 50,00 50,00 50,00 500,00 1 500,00 
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∆ιαµόρφωση 
θάµνων σε 
µπορντούρα µε 
µηχανικό 
χειροκίνητο ψαλίδι 
µπορντούρας 

22 ΜΕΤΡΑ 350,00 50,00 50,00 50,00 500,00 1 500,00 

Φυτοπροστασία 
θάμνων και 
δένδρων ύψους 
μέχρι 4 m 

23 ΤΕΜ 4,00 2,00 2,00 2,00 10,00 1 10,00 

Φυτοπροστασία 
δένδρων ύψους 
πάνω από 4 m 

24 ΤΕΜ 4,00 2,00 2,00 2,00 10,00 1 10,00 

Φυτοπροστασία 
θάμνων και δένδρων 
ύψους μέχρι 4 m με 
βιολογικά 
σκευάσματα 

25 ΤΕΜ 93,00 6,00 6,00 6,00 111,00 1 111,00 

Φυτοπροστασία 
δένδρων ύψους 
πάνω από 4 m με 
βιολογικά 
σκευάσματα 

26 ΤΕΜ 4,00 2,00 2,00 2,00 10,00 1 10,00 

Κόψιμο - εκρίζωση 
μεμονωμένου 
θάμνου με ύψος 
έως 1,50 m 

27 ΤΕΜ 4,00 2,00 2,00 2,00 10,00 1 10,00 

Κόψιμο - εκρίζωση 
μεμονωμένου 
θάμνου με ύψος 
άνω του 1,50 m 

28 ΤΕΜ 4,00 2,00 2,00 2,00 10,00 1 10,00 

Κόψιμο - εκρίζωση 
μεγάλων δέντρων 
περιμέτρου κορμού 
έως 0,3μ 

29 ΤΕΜ 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 1 2,00 

Κόψιμο - εκρίζωση 
μεγάλων δέντρων 
περιμέτρου κορμού 

30 ΤΕΜ 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 1 2,00 
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από 0,31μ έως 0,6μ 

Κόψιμο - εκρίζωση 
μεγάλων δέντρων 
περιμέτρου κορμού 
από 0,61μ έως 0,9μ 

31 ΤΕΜ 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 1 2,00 

Κόψιμο - εκρίζωση 
μεγάλων δέντρων 
περιμέτρου κορμού 
από 0,91μ έως 
1,20μ 

32 ΤΕΜ 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 1 2,00 

Άνοιγμα λάκκων 
διαστάσεων  0,30 x 
0,30 x 0,30 m σε 
χαλαρά εδάφη με 
εργαλεία χειρός  

33 ΤΕΜ 140,00 20,00 20,00 20,00 200,00 1 200,00 

Άνοιγμα λάκκων 
διαστάσεων  0,50 x 
0,50 x 0,50 m στο 
πεζοδρόμιο 

34 ΤΕΜ 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 1 40,00 

Φύτευση ποωδών 
φυτών και βολβών 

35 ΤΕΜ 609,00 100,00 100,00 100,00 909,00 1 909,00 

Φύτευση φυτών με 
μπάλα χώματος 
όγκου  2,00 - 4,00 lt 

36 ΤΕΜ 87,00 5,00 5,00 5,00 102,00 1 102,00 

Φύτευση φυτών με 
μπάλα χώματος 
όγκου 4,50 - 12,00 
lt 

37 ΤΕΜ 38,00 5,00 5,00 5,00 53,00 1 53,00 

Υποστύλωση 
δένδρου με την 
αξία του πασσάλου 
για μήκος 
πασσάλου μέχρι 
2,50 m 

38 ΤΕΜ 120,00 10,00 10,00 10,00 150,00 1 150,00 
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Σχηµατισµός 
λεκανών άρδευσης 
φυτών διαµέτρου 
0,40-0,60 µέτρα. 

39 ΤΕΜ 200,00 40,00 40,00 40,00 320,00 2 640,00 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 05-10-2015 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 05-10-2015 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  Η παροχή της υπηρεσίας συντήρησης των χώρων πρασίνου των Κοινοτήτων του 
Δήμου Ορεστιάδας αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αισθητικού επιπέδου, έτσι ώστε οι 
χώροι αυτοί να ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. 
  Για την επίτευξη των ανωτέρων, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης 
υπηρεσίας, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος της εργασίας, ο οποίος θα 
πρέπει να προβαίνει έγκαιρα, αποτελεσματικά και με δικές του δαπάνες στην λήψη 
όλων εκείνων των αναγκαίων μέτρων για την διατήρηση της αισθητικής και της 
ασφαλούς εικόνας των χώρων πρασίνου του Δήμου. Η Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 
της εν λόγω υπηρεσίας, μπορεί να προβεί στην επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών 
ρητρών, να διατάξει την αποκατάσταση των ζημιών με δαπάνη του αναδόχου ή και να 
αρνηθεί να παραλάβει την παρεχόμενη από τον ανάδοχο υπηρεσία. 

Οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης πρασίνου είναι: 
 

1) ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΑ 

Η εργασία αυτή αφορά τον καθαρισμό των χώρων πρασίνου (παρτέρια εποχικών, ομάδες 
καλλωπιστικών θάμνων, δενδροδόχοι, χλοοτάπητας κ.α.) από όλα τα ζιζάνια πλατύφυλλων και 
αγρωστωδών που αναπτύσσονται στη διάρκεια του έτους, έτσι ώστε οι επιφάνειες να είναι 
πάντοτε καθαρές και να μην υπάρχει ανταγωνιστική βλάστηση. 

Η εργασία των βοτανισμάτων θα γίνει στους χώρους που αναφέρονται στην τεχνική 
περιγραφή κυρίως µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή . 

Επίσης θα γίνουν βοτανίσματα µε τα χέρια σε περιοχές φυτεµένες µε θάµνους, δέντρα 
και άλλα εποχιακά φυτά. Συγκεκριμένα ο εργάτης µε τσάπα θα αφαιρεί τα ζιζάνια µε όσο το 
δυνατόν περισσότερη ρίζα.  

Απαιτούµενα µηχανήµατα για την εργασία : βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά µηχανήµατα µε 
τηλεσκοπικό περιστρεφόµενο άξονα στην άκρη του οποίου είναι προσαρµοσµένος µηχανισµός 
µε τυλιγµένο νάιλον σκοινί. Οι δύο άκρες του είναι ελεύθερες κατά περίπου 10 cm.  

Τα προϊόντα κοπής θα συλλέγονται και θα µεταφέρονται την ίδια µέρα σε περιοχές όπου 
επιτρέπεται η απόρριψή τους.  

Οι περιοχές που θα γίνουν οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή 
της παρούσας µελέτης, ενώ ο αριθµός των επαναλήψεων αναφέρεται στο τεύχος των 
προµετρήσεων. Οι επαναλήψεις θα γίνονται ενδεικτικά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 
ανάλογα με τις επαναλήψεις του κάθε χώρου και το μέσο κοπής. 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ 

ΜΗΝΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΣΥΝΟΛΟ 
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ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΑ 
ΜΕ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

   1 1 2 1 1     6 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΑ 
ΜΕ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

   1 1 1 1 1     5 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΑ 
ΜΕ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

    1 1 1 1     4 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΑ 
ΜΕ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

    1 1 1      3 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΑ 
ΜΕ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

    1  1      2 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ 

ΜΗΝΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΑ 
ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 

   1 2 2 1 1 1    8 

ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΑ 
ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 

    1 1 1 1     4 

 

Οι πίνακες είναι ενδεικτικοί και μπορούν να αναπροσαρμόζονται  σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του επιβλέποντα της υπηρεσίας και τις κλιµατολογικές συνθήκες. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει για έγκριση χρονοδιάγραµµα εργασιών. 
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Ως κριτήριο αποδοχής περαιωµένης εργασίας είναι η διαρκείς απουσία ζιζανίων από τους 
χώρους φυτών, ή στους µη φυτεµένους χώρους η διατήρησή τους σε χαµηλό ύψος κάτω από 5 
cm. 

                        2)   ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΜΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ 

 Θα γίνει ψεκασμός  επιφανειών ( κοιμητήρια κλπ ) που δεν έχουν φυτευθεί, με 
κατάλληλα ζιζανιοκτόνα για την καταστροφή των ζιζανίων και θα απομακρυνθεί η βλάστηση. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται  στη σήμανση και στη λήψη μέτρων προστασίας. Μετά 
από κάθε ψεκασμό θα πρέπει να τοποθετούνται προειδοποιητικές σημάνσεις σε εμφανή 
σημεία  στις εισόδους των κοιμητηρίων για ενημέρωση των δημοτών. Το είδος των 
ζιζανιοκτόνων, η ημερομηνία εφαρμογής, η δοσολογία θα γίνεται σε συνεννόηση με τον 
επιβλέποντα των εργασιών 

Οι περιοχές που θα γίνουν οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται στην τεχνική 
περιγραφή της παρούσας µελέτης, ενώ ο αριθµός των επαναλήψεων αναφέρεται στο τεύχος 
των προµετρήσεων.  

Ως κριτήριο αποδοχής περαιωµένης εργασίας είναι η διαρκείς απουσία ζιζανίων από τους 
ανωτέρω χώρους. 

3) ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
 

To κούρεµα αφορά το σύνολο της επιφάνειας ,γίνεται όταν ο χλοοτάπητας αποκτά 
ύψος 8-10 εκατοστά και στην τιµή περιλαµβάνεται και το κούρεµα µε µηχανή ή µεσινέζα γύρω 
από τους θάµνους, δένδρα, παρτέρια, την περιποίηση στις άκρες και γενικά όπου δεν µπορεί 
να πλησιάσει η χλοοκοπτική μηχανή ή το τρακτέρ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Tο κούρεµα των χώρων µε χλοοκοπτικές µηχανές ή χλοοκοπτικά τρακτέρ, θα γίνεται σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα ανάλογα με τις επαναλήψεις του κάθε χώρου . 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ 

ΜΗΝΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΥΡΕΜΑ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΜΕ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ 

   1 2 2 2 2 1 1   11 

ΚΟΥΡΕΜΑ  

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΜΕ 

   1 1 2 2 1     7 
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ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ 

ΚΟΥΡΕΜΑ  

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΜΕ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ 

   1 1 2 1 1     6 

ΚΟΥΡΕΜΑ  

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΜΕ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ 

   1 1 1 1 1     5 

ΚΟΥΡΕΜΑ  

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΜΕ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ 

    1 1 1 1     4 

ΚΟΥΡΕΜΑ  

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΜΕ 
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ 

    1 1 1      3 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ 

ΜΗΝΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΥΡΕΜΑ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

   1 1 1 1 1 1 1   7 

ΚΟΥΡΕΜΑ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

    1  1 1     3 



 89

ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΚΟΥΡΕΜΑ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

     1       1 

 

Οι πίνακες είναι ενδεικτικοί και μπορούν να αναπροσαρμόζονται  σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του επιβλέποντα της υπηρεσίας και τις κλιµατολογικές συνθήκες. Οι εργασίες κοπής 
πρέπει να γίνονται τις κατάλληλες από άποψη καιρικών συνθηκών µέρες και ώρες. Η εκτέλεση 
των εργασιών πρέπει να εκτελείται µε τρόπο που να αποφεύγεται η παραµικρή όχληση των 
δημοτών . Η αποµάκρυνση των προϊόντων κοπής θα πρέπει να γίνεται άµεσα την ίδια µέρα που 
εκτελείται η εργασία µε τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για να µην µένουν υπολείµµατα σε 
διαδρόµους ή οπουδήποτε αλλού. 

Οποιαδήποτε βλάβη ή καταστροφή θα προκληθεί στο αρδευτικό δίκτυο ή στο φυτικό 
υλικό από τους εκτελούντες την κοπή  πρέπει να επισκευαστεί και να αντικατασταθεί άµεσα 
χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. 

4) ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

Η άρδευση θα γίνει µε λάστιχο άρδευσης . Κάθε φυτό θα ποτίζεται χωριστά µε πλαστικό 

σωλήνα (λάστιχο) κατάλληλης διατομής σε οποιαδήποτε κλίση από τον εργάτη 
άρδευσης, 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. Ο ανάδοχος θα 
ελέγχει την περιοχή ποτίσµατος και θα αποµακρύνει τυχόν σκουπίδια ή άλλα 
αντικείµενα που δυσχεραίνουν την εκτέλεση της εργασίας του. Η προμήθεια του 
λάστιχου βαρύνει τον ανάδοχο .Το σύνολο των επαναλήψεων έχει υπολογιστεί 
συνολικά σε 18 και ενδεικτικά κατανέµονται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ 

ΜΗΝΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΔΕΥΣΗ  

ΦΥΤΩΝ ΜΕ 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

   1 2 4 4 4 3    18 

 
5) ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

 Η άρδευση χλοοτάπητα θα γίνεται µε εκτοξευτήρες µε µη αυτοµατοποιηµένο 
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σύστηµα. Η χρονική περίοδος που ξεκινά το πότισµα είναι από τον Απρίλιο µέχρι και τον 
Οκτώβριο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει προς έγκριση έκθεση µε το 
προτεινόµενο πρόγραµµα αρδεύσεων του χλοοτάπητα όπου αναλύεται η συχνότητα µε τα 
υφιστάµενα δίκτυα αρδεύσεων, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή.  

Όπου τμήματα του συστήματος άρδευσης(σωλήνες , μπεκ κλπ) έχουν αποθηκευτεί για τη 
χειμερινή περίοδο σε αποθήκη του Δήμου , ο ανάδοχος υποχρεούται να το εγκαταστήσει, να το 
θέσει σε λειτουργία , και στο τέλος της περιόδου ποτισμάτων να το μαζέψει και να το 
μεταφέρει πάλι στην αποθήκη του Δήμου. 

Αρχικά ο ανάδοχος θα πρέπει να ερευνήσει την επιφάνεια του χλοοτάπητα να 
επισκευάσει και να αντικαταστήσει φθαρµένα εξαρτήµατα των υφιστάµενων δικτύων, η 
προµήθεια των οποίων αρχικά θα γίνει µε ευθύνη του ∆ήµου. Αργότερα ο ανάδοχος θα πρέπει 
να ελέγχει το αρδευτικό δίκτυο και να επισκευάζει τυχόν ζηµιές και φθορές που έχει υποστεί 
µε δική του ευθύνη. Έλεγχοι θα γίνονται και κατά την διάρκεια του ποτίσµατος ώστε το δίκτυο 
να είναι πάντα σε καλή κατάσταση. 

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

Όταν η άρδευση γίνεται µε χειροκίνητη λειτουργία ανοίγµατος των βαλβίδων, τότε ο 
τεχνίτης άρδευσης ανοίγει χειροκίνητα τις βαλβίδες του συστήµατος. Οι υπόλοιπες εργασίες 
είναι ίδιες µε την παραπάνω παράγραφο. 

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

Το σύνολο των επαναλήψεων ανά χώρο πρασίνου στην άρδευση έχει υπολογιστεί 
συνολικά σε 56 και 50 αντίστοιχα  . Για την ποιοτική αξιολόγηση της άρδευσης, θα πρέπει ο 
χλοοτάπητας να βρίσκεται σε καλή κατάσταση καθ’ όλη την διάρκεια των ποτισμάτων. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ 

ΜΗΝΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΔΕΥΣΗ  

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

   1 9 12 12 12 9 1   56 

ΑΡΔΕΥΣΗ  

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

   1 8 11 11 11 7 1   50 
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6) ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

 Η άρδευση χλοοτάπητα θα γίνεται µε εκτοξευτήρες µε  αυτοµατοποιηµένο σύστηµα. Η 
χρονική περίοδος που ξεκινά το πότισµα είναι από τον Απρίλιο µέχρι και τον Οκτώβριο. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει προς έγκριση έκθεση µε το προτεινόµενο 
πρόγραµµα αρδεύσεων του χλοοτάπητα όπου αναλύεται η συχνότητα µε τα υφιστάµενα 
δίκτυα αρδεύσεων, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή.  

Όπου τμήματα του συστήματος άρδευσης(σωλήνες , μπεκ κλπ) έχουν αποθηκευτεί για τη 
χειμερινή περίοδο σε αποθήκη του Δήμου , ο ανάδοχος υποχρεούται να το εγκαταστήσει, να το 
θέσει σε λειτουργία , και στο τέλος της περιόδου ποτισμάτων να το μαζέψει και να το 
μεταφέρει πάλι στην αποθήκη του Δήμου. 

Αρχικά ο ανάδοχος θα πρέπει να ερευνήσει την επιφάνεια του χλοοτάπητα να 
επισκευάσει και να αντικαταστήσει φθαρµένα εξαρτήµατα των υφιστάµενων δικτύων, η 
προµήθεια των οποίων αρχικά θα γίνει µε ευθύνη του ∆ήµου. Αργότερα ο ανάδοχος θα πρέπει 
να ελέγχει το αρδευτικό δίκτυο και να επισκευάζει τυχόν ζηµιές και φθορές που έχει υποστεί 
µε δική του ευθύνη. Έλεγχοι θα γίνονται και κατά την διάρκεια του ποτίσµατος ώστε το δίκτυο 
να είναι πάντα σε καλή κατάσταση. 

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

Οι υπόλοιπες εργασίες είναι ίδιες µε την παραπάνω παράγραφο. 

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

Το σύνολο των επαναλήψεων ανά χώρο πρασίνου στην άρδευση έχει υπολογιστεί 
συνολικά σε 56  . Για την ποιοτική αξιολόγηση της άρδευσης, θα πρέπει ο χλοοτάπητας να 
βρίσκεται σε καλή κατάσταση καθ’ όλη την διάρκεια των ποτισμάτων. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ 

ΜΗΝΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΔΕΥΣΗ  

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

   1 9 12 12 12 9 1   56 

 

7) ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟ Η ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  -  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Η άρδευση των φυτών θα γίνεται µε επίγειο ή υπόγειο  αυτοµατοποιηµένο σύστημα άρδευσης. 
Η χρονική περίοδος  του ποτίσµατος είναι από τον Απρίλιο µέχρι και τον Οκτώβριο. Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει προς έγκριση έκθεση µε το προτεινόµενο πρόγραµµα 
αρδεύσεων του χλοοτάπητα όπου αναλύεται η συχνότητα µε τα υφιστάµενα δίκτυα 
αρδεύσεων, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή.  
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Αρχικά ο ανάδοχος θα πρέπει να ερευνήσει την αρδευόμενη επιφάνεια, να επισκευάσει 
και να αντικαταστήσει φθαρµένα εξαρτήµατα των υφιστάµενων δικτύων, η προµήθεια των 
οποίων αρχικά θα γίνει µε ευθύνη του ∆ήµου. Αργότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να ελέγχει το 
αρδευτικό δίκτυο και να επισκευάζει τυχόν ζηµιές και φθορές που έχει υποστεί µε δική του 
ευθύνη. Έλεγχοι θα γίνονται και κατά την διάρκεια του ποτίσµατος ώστε το δίκτυο να είναι 
πάντα σε καλή κατάσταση. 

Όταν η άρδευση γίνεται µε χρήση προγραµµατιστή άρδευσης, ο τεχνίτης έχοντας µαζί του 
το πρόγραµµα άρδευσης, µετακινείται στους χώρους λειτουργίας των βαλβίδων, ελέγχει αν 
γίνεται κανονικά το πότισµα, επιδιορθώνει επί τόπου µικρές βλάβες όπως αντικατάσταση 
σταλλακτών, συμπλήρωση τμημάτων δικτύου κλπ.  Οι επισκευές γίνονται όταν το δίκτυο δεν 
έχει νερό. Σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή νερού από βλάβη του δικτύου, γίνεται άµεση 
διακοπή της παροχής και αποκατάστασή της. 

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

Το σύνολο των επαναλήψεων στην άρδευση έχει υπολογιστεί συνολικά σε 56. Για την 
ποιοτική αξιολόγηση της άρδευσης, θα πρέπει τα φυτά να είναι σε καλή κατάσταση από 
πλευράς ποτίσματος .  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ 

ΜΗΝΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΔΕΥΣΗ  

ΦΥΤΩΝ 

   1 9 12 12 12 9 1   56 

 

8) ΛΙΠΑΝΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
 

Θα πραγματοποιείται λίπανση το μήνα Οκτώβριο, με κοκκώδες σύνθετο λίπασμα 
ελεγχόμενης αποδέσμευσης, με κόκκους επενδυμένους με οργανικά πολυμερή για σταδιακή 
απελευθέρωση θρεπτικών στοιχείων, ειδικό για χλοοτάπητα, που να περιέχει τα στοιχεία 
(Ν,Ρ,Κ) σε αναλογία 20-5-10 με ιχνοστοιχεία και σίδηρο σε περιεκτικότητα τουλάχιστον 0,2 %. 
Οι ποσότητες λιπάσματος που θα εφαρμόζονται θα είναι ~20 κιλά ανά στρέμμα.  

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 Υπηρεσία. 
Όταν πρόκειται να γίνει η λίπανση θα προσκομίζονται όλοι οι σάκοι του λιπάσματος και 
έλεγχος της ποσότητας του λιπάσματος θα γίνεται επί του αυτοκινήτου μεταφοράς. 

Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα κατά την κρίση της να καθορίσει τις επαναλήψεις της 
εργασίας. 
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9)  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΜΝΩΝ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ 
 

Για το κλάδεµα θάµνων σε µπορντούρα θα χρησιµοποιηθούν µηχανικά βενζινοκίνητα 
ψαλίδια τα οποία διαθέτουν δύο λεπίδες εκ των οποίων η µία είναι σταθερή και η άλλη 
κινείται παλινδροµικά πάνω από την σταθερή αλυσίδα. Η µέθοδος κλαδέµατος θάµνων σε 
µπορντούρα συνίσταται στο αραίωµα και στην ελαφριά κοπή των κλάδων µόνο τόσο όσο 
χρειάζεται για την διατήρηση του επιθυµητού πλάτους και ύψους του φράκτη. 

Η εργασία θα γίνει µια φορά κατά την διάρκεια της σύµβασης και ο χρόνος θα καθοριστεί µετά 
από συνεννόηση µε την υπηρεσία . 

 
10) ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΑ 
 

Για τα κλαδέµατα πέρα από τα συνήθη εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν 
(αλυσοπρίονα, τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, ψαλίδες κλαδέµατος κλπ) και τα φορτηγά, 
απαραίτητη είναι η χρήση καλαθοφόρου οχήµατος και το οποίο αν δεν διαθέτει ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να µισθώσει. 

Τα κλαδέµατα που θα εφαρµοστούν είναι : 

το κλάδεµα ανανέωσης κατά το οποίο θα αφαιρείται το µεγαλύτερο µέρος των 
παλαιών βλαστών του δέντρου µε στόχο την ανανέωση της βλάστησης µε την µέριµνα να 
µένουν αρκετοί οφθαλµοί για να µπορεί το δέντρο να βλαστήσει.  

το κλάδεµα µείωσης της κόµης µε το οποίο θα αποκόπτονται οι κορυφές των βλαστών 
ή κλάδων από το εξωτερικό τµήµα της κόµης, για την µείωση του συνολικού όγκου του 
δέντρου, µε διατήρηση όµως των χαρακτηριστικών του είδους. Κατά της µείωση της κόµης οι 
πλάγιοι κλάδοι που αποµένουν θα πρέπει να έχουν διάµετρο τουλάχιστον ίση προς το 1/3 της 
διαµέτρου των κλάδων που αφαιρούνται, για την αποφυγή υπερβολικής παραγωγής 
λαίµαργων κλάδων. Η αφαίρεση θα γίνεται σύρριζα στην διακλάδωση χωρίς να αφήνεται 
τακούνι.  

το κλάδεµα αραίωσης της κόµης κατά το οποίο θα γίνεται επιλεκτική αφαίρεση κλάδων 
µε σκοπό την αύξηση της διείσδυσης του αέρα και του φωτισµού στο εσωτερικό της κόµης, µε 
ταυτόχρονη διατήρηση της δοµής και του σχήµατος του δέντρου. Με την µείωση της 
πυκνότητας του φυλλώµατος, µειώνεται η αντίσταση του δέντρου στον άνεµο και συνεπώς 
αυξάνεται η σταθερότητά του. Για την αποφυγή καταπόνησης του δέντρου και υπερβολικής 
παραγωγής λαίµαργων βλαστών, δεν πρέπει να αφαιρείται πάνω από το ¼  των ζωντανών 
βλαστών ανά κλάδεµα. 

Το είδος του κλαδέµατος κάθε δέντρου θα πραγµατοποιείται µετά από συνεννόηση  
του επιβλέποντα με τον ανάδοχο και σύµφωνα µε τις οδηγίες του. Ως προς την διαδικασία 
κοπής δέντρων αυτή θα πραγµατοποιείται κατόπιν εντολής του επιβλέποντα και µετά την 
χορήγηση σχετικής αδείας από τις αρµόδιες υπηρεσίες . 

Γίνεται σαφές για λόγους υγείας των δέντρων ότι οι εργασίες κλαδέµατος των υγιών 
δέντρων θα σταµατούν µε την έναρξη έκπτυξης των φύλλων και θα συνεχίζονται µετά την 
περίοδο πτώσης αυτών.(περίοδος ληθάργου). 

Για την περιποίηση των πληγών του δέντρου που προέρχονται από το κλάδεμα, οι 
τομές θα πρέπει να καλύπτονται µε την πάστα επούλωσης. 

Ο ανάδοχος προκειµένου να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες θα χρησιµοποιήσει δικά 
του εργαλεία και µηχανικά µέσα, ενώ σε περίπτωση που δεν διαθέτει καλαθοφόρο όχηµα, 
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είναι υποχρεωµένος να µισθώσει. Για τα προϊόντα κοπής και κλαδέµατος που θα προκύψουν, 
θα δίνεται εντολή από την Υπηρεσία για τον τόπο εναπόθεσής τους. 

Οι τιµές των εργασιών καθορίστηκαν βάσει του αναλυτικού τιµολογίου έργων 
πρασίνου σε συνδυασµό µε τις επί τόπου συνθήκες εργασίας. Η διαφορά τιµής στον 
προϋπολογισµό, ως προς την εργασία κλαδέµατος σε δέντρα που βρίσκονται σε πάρκα-
πλατείες και σε ερείσµατα, οφείλεται στο ότι στην δεύτερη περίπτωση η εργασία είναι σαφώς 
πιο δύσκολή και χρονοβόρα αφού απαιτεί την λήψη επιπρόσθετων µέτρων όπως είναι η 
ρύθµιση της κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδούς, το προσεκτικό κλάδεµα προς αποφυγή 
πρόκλησης ζηµιών από την πτώση κλαδιών κλπ. 

Οι κάθε είδους σημάνσεις που θα απαιτηθούν για την εργασία των κλαδεμάτων  (π.χ 
για την μη στάθμευση οχημάτων σε περίπτωση κλαδεμάτων δέντρων σε πεζοδρόμια ) θα 
γίνονται αποκλειστικά από τον ανάδοχο .  

Σε περίπτωση που απαιτείται θα τοποθετείται ταινία σήμανσης από την προηγούμενη 
μέρα στο δρόμο που θα γίνει η κλάδευση. 

Η  ολική κοπή των δέντρων θα γίνεται αφού κριθούν επικίνδυνα από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες .  

Οι εργασίες κοπής θα γίνονται με τη χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού και το κατάλληλο 
προσωπικό (υλοτόμος – εξειδικευμένους εργάτες ) και τη λήψη όλων των απαραίτητων 
μέτρων ασφαλείας . Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις ζημίες που θα 
προκληθούν κατά την κλάδευση, έναντι τρίτων. 

 
11) ΚΟΨΙΜΟ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΘΑΜΝΩΝ 

 

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας ή 
μεμονωμένων θάμνων με μηχανικά μέσα, με τον τεμαχισμό σε μικρότερα τμήματα, την 
εκρίζωση του υπόγειου τμήματος των θάμνων με εκσκαφέα και την απομάκρυνση όλων των 
προϊόντων κοπής και εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που  θα υποδειχθεί. 

Ο ανάδοχος προκειµένου να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες θα χρησιµοποιήσει δικά 
του εργαλεία και µηχανικά µέσα, ενώ σε περίπτωση που δεν διαθέτει εκσκαφέα, είναι 
υποχρεωµένος να µισθώσει. 

 

12) ΚΟΨΙΜΟ-ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 

 

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το κόψιμο και εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου 
τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων 
της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση. 

Το υπόγειο τμήμα του φυτού (ριζικό σύστημα και ίσως ένα μικρό υπόλειμμα του κορμού) 
εκριζώνεται με χρήση μηχανικού εκσκαφέα . 

Ο ανάδοχος προκειµένου να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες θα χρησιµοποιήσει δικά 
του εργαλεία και µηχανικά µέσα, ενώ σε περίπτωση που δεν διαθέτει εκσκαφέα, είναι 
υποχρεωµένος να µισθώσει. 
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Κατά την εκρίζωση θα εξετάζεται η γειτνίαση του φυτού με κατασκευές ή άλλα φυτά . Στις 
περιπτώσεις αυτές θα γίνονται προσεκτικοί χειρισμοί για την απομάκρυνση του υπόγειου 
τμήματος του φυτού. Αν κρίνεται σκόπιμο θα ανοίγεται κυκλική τάφρος ανάλογα με το 
μέγεθος του δέντρου και στη συνέχεια θα ανασύρεται το υπόγειο τμήμα του φυτού με χρήση 
εκσκαφέα. Η εργασία θεωρείται περαιωμένη όταν έχει κοπεί ,εκριζωθεί το δέντρο ,έχουν 
συλλεγεί και απομακρυνθεί τα προϊόντα κοπής-εκρίζωσης και έχουν αποκατασταθεί οι 
διανοιχθέντες λάκκοι. 

13) ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

Οι κυριότεροι εχθροί που προσβάλουν και προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία και ανάπτυξη των φυτών , στην λειτουργικότητα των χώρων πρασίνου και σε 
ορισμένες περιπτώσεις και στην δημόσια υγεία , είναι τα έντομα , τα ακάρεα , και οι 
νηματώδεις , ενώ οι ασθένειες των φυτών προκαλούνται από την προσβολή από 
μύκητες , βακτήρια και ιούς. Από το σύνολο των προσβολών από εχθρούς και 
ασθένειες, αυτές με τη μεγαλύτερη συχνότητα και σοβαρότητα, είναι οι  εντομολογικές 
και μυκητολογικές προσβολές. 

Στόχος της φυτοπροστασίας σε χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου είναι η 
αντιμετώπιση της υγείας του φυτικού υλικού αλλά και της δημόσιας υγείας , ώστε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται με την μικρότερη επιβάρυνση στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον , έγκαιρα και με ορθολογικό κόστος. Περιλαμβάνονται όλες 
οι ενέργειες καταπολέμησης ασθενειών των φυτών με εντομοκτόνα , μυκητοκτόνα και 
βιολογικά σκευάσματα, προληπτικά ή θεραπευτικά. 
Η εφαρμογή των σκευασμάτων θα γίνεται πάντα μετά από ενημέρωση και έγκριση της 
υπηρεσίας.  
Οι επεμβάσεις θα γίνονται με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, εγκεκριμένα από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 
14)  ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

 
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος με εργαλεία 

χειρός  σε χώρους πρασίνου καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων 
ριζών και των αχρήστων υλικών.  

 

15)  ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 
 

Άνοιγμα λάκκων,  σε έδαφος πάσης φύσεως, με οποιοδήποτε τρόπο, πλην χρήσεως 
εκρηκτικών, με την τυχόν απαιτούμενη άντληση ύδατος, τις τυχόν καθαιρέσεις πλακών 
πεζοδρομίων, σκυροδεμάτων, ασφαλτικών κ.λ.π., την κοπή δένδρων, ριζών ή παλαιών πρεμνών 
και πρόσθετων χωματουργικών εργασιών, εξασφάλισης λειτουργίας των αγωγών κοινής 
ωφελείας, μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών σε σημεία προσέγγισης αυτοκινήτου και 
απομάκρυνσης σε επιτρεπόμενο χώρο, την πλήρωση του λάκκου με κηπευτικό χώμα 
κατάλληλο για την κατηγορία και τύπο των προβλεπομένων να φυτευτούν φυτών καθώς και 
την προσθήκη βελτιωτικού σε αναλογία 1:3 . 
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16) ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΟΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΒΩΝ 
ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 2-4 lt 
ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 4,50-12,00 lt 
 
Η εργασία φύτευσης περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την ορθή φύτευση 
φυτών με ή χωρίς μπάλα χώματος : 

 Προσθήκη κηπευτικού χώματος  όπου  αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 Ασφαλή  μεταφορά των επιλεχθέντων φυτών -  δενδρυλλίων στην περιοχή 

φύτευσης  
 Διάνοιξη  λάκκων φύτευσης κατάλληλης διαμέτρου και βάθους  
 Φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στον λάκκο, σε κατακόρυφη θέση  
 Προσθήκη χώματος στον λάκκο μέχρι την επιφάνεια του εδάφους  
 Πάτημα  του χώματος μέσα στον λάκκο φύτευσης  
 Στήριξη  με πασσάλους των φυτών (όπου αυτό απαιτείται)  
 Σχηματισμό  λεκάνης άρδευσης  
 Λίπανση  και άρδευση των φυτών.  

Στην εργασία περιλαμβάνονται και η απομάκρυνση όλων των υλικών που τυχόν προέκυψαν 
από την φύτευση. 

Οι φυτεύσεις (ακριβής θέση και είδος φυτού) θα γίνουν με υπόδειξη της Υπηρεσίας και 
ευθύνη του αναδόχου. 

Α. Εγκατάσταση Φυτών και φύτευση δένδρων (διάνοιξη λάκκων και 
φύτευση)   

(α) Στην εγκατάσταση των φυτών περιλαμβάνονται ακόλουθες εργασίες:  
- Το αρχικό βοτάνισμα των χώρων πριν τη φύτευση τους με εργάτες ή μηχανικά 
μέσα. - Η διάνοιξη του λάκκου και ειδικότερα:  

- Για τα φυτά σπορείου, ποώδη πολυετή και θάμνους περιλαμβάνεται η 
διάνοιξη λάκκου κατάλληλων διαστάσεων  , ο πλήρης καθαρισμός από τις 
πέτρες και η διαμόρφωση του λάκκου φύτευσης.  

- Για τη φύτευση των δένδρων περιλαμβάνεται η διάνοιξη λάκκου διαστάσεων 
0,50 m x 0,50 m x 0,50 m , ο πλήρης καθαρισμός από τις πέτρες και η 
διαμόρφωση του λάκκου φύτευσης.  

- Η μεταφορά και ενσωμάτωση στο λάκκο φύτευσης 50gr για τα φυτά σπορείου και 
100gr για τα δένδρα και θάμνους, λιπάσματος τύπου 11.15.15, ή άλλου βασικού 
λιπάσματος, της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας.  

- Η μεταφορά του φυτού στο λάκκο φύτευσης, η εξαγωγή από το πλαστικό σακίδιο ή 
φυτοδοχεία, η αφαίρεση τυχόν ξηρών μερών αυτού, η φύτευση κατακόρυφα και σε 
στάθμη την ίδια προς το έδαφος που το περιβάλλει, μ' αυτή που είχε με το χώμα 
από το οποίο αφαιρέθηκε, η συμπίεση του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, ο 
σχηματισμός ανάλογης με την κόμη λεκάνης άρδευσης, η πρώτη άρδευση που θα 
γίνει κατά την εγκατάσταση του φυτού, η συγκέντρωση και απομάκρυνση του 
άχρηστου υλικού (πλαστικά σακίδια, φυτοδοχεία, πέτρες, ξηροί κλώνοι κτλ.) σε 
θέσεις απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές. Η πρώτη άρδευση που 
αναφέρθηκε παραπάνω θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με 10 lt νερό για τα φυτά 
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σπορείου και 20 lt νερό για τους θάμνους και τα δένδρα.  
(β) Όλοι οι λάκκοι φύτευσης θα ελέγχονται από την Υπηρεσία πριν από τη φύτευση των 

φυτών, ενώ η φύτευση των φυτών θα γίνεται μόνο παρουσία του εποπτεύοντος της 
Υπηρεσίας.  
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πιστοποιείται καμία εργασία ή υλικό (αξία φυτού, 
διάνοιξη λάκκων και φύτευση φυτού)  

(γ) Η φύτευση των φυτών θα γίνει σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  
 
17) ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΜΗΚΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΜΕΧΡΙ 2,50 Μ 
 
Α) Κατά την φύτευση των δέντρων : 

Οι πάσσαλοι πρέπει να στερεώνονται καλά μέσα στο έδαφος σε βάθος 0,50μ, στο λάκκο του 
φυτού, προς την πλευρά των κρατούντων ανέμων, πριν αρχίσει η διαδικασία φύτευσης. Το 
δένδρο πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 10 cm από τον πάσσαλο και να στερεώνεται 
σταθερά πάνω σ' αυτόν, στα δύο τρίτα περίπου του ύψους του δένδρου, σε δύο σημεία. Το 
υλικό πρόσδεσης πρέπει να είναι ανθεκτικό και σε μορφή ταινίας ή ελαστικού συνδέσμου, 
ώστε να μην προκαλέσει γδάρσιμο ή τραυματισμό του κορμού, να σταυρώνει ανάμεσα στον 
πάσσαλο και στο δένδρο και να στερεώνεται γερά στο καθορισμένο ύψος. Όταν τελειώσει η 
πασσάλωση θα γίνει έλεγχος της καθετότητας και ευθυγραμμίας των πασσάλων.  

Β) Σε ήδη υπάρχοντα δέντρα : 

Οι πάσσαλοι πρέπει να στερεώνονται καλά μέσα στο έδαφος σε βάθος 0,50μ και σε απόσταση 
10εκ από τον κορμό. Το υλικό πρόσδεσης πρέπει να είναι ανθεκτικό και σε μορφή ταινίας ή 
ελαστικού συνδέσμου, ώστε να μην προκαλέσει γδάρσιμο ή τραυματισμό του κορμού, να 
σταυρώνει ανάμεσα στον πάσσαλο και στο δένδρο και να στερεώνεται γερά στο καθορισμένο 
ύψος. Όταν τελειώσει η πασσάλωση θα γίνει έλεγχος της καθετότητας και ευθυγραμμίας των 
πασσάλων.  

Οι πάσσαλοι υποστύλωσης δένδρων θα πρέπει να είναι από ξύλο καστανιάς, να είναι 
πελεκητοί και τελείως αποφλοιωμένοι, να έχουν δε περίπου ενιαίο πάχος (διάμετρο) 4 cm έως 
5 cm σε όλο το μήκος τους. Το κάτω μέρος κάθε πασσάλου και μέχρι ύψους 0,60 m. θα είναι 
επαλειμμένο με παχύ στρώμα πίσσας. 

Σε όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης των φυτών, ο Ανάδοχος θα κάνει έλεγχο 
της σταθερότητας και καθετότητας των πασσάλων και θα προβαίνει στην αποκατάσταση των 
πασσάλων που παρουσιάζουν προβλήματα.  
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18) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ. 
 

Ο 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 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 ώστε να είναι 
πάντοτε καλά σχηµατισµένες και καθαρές από ζιζάνια και µε συντριβή του χώµατος της 
επιφανειακής στρώσης (ψιλοχωµατισµός) εξαφανίζεται η κρούστα που υπάρχει.  

 
 
        Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

   ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  05-10-2015                         ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  05-10-2015 

   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

  

       

 ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                                      ΜΟΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

          ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ                                                                                              ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
µηχάνηµα πεζού χειριστή σε μη 
φυτευμένους χώρους 

1 ΣΤΡ 398,21   

2 Βοτάνισµα χώρου φυτών µε τα χέρια. 2 ΣΤΡ 8,24   

3 Βοτάνισμα χώρου φυτών για την 
καταπολέμηση ζιζανίων με ζιζανιοκτόνα 

3 ΣΤΡ 142,30   

4 Κούρεµα χλοοτάπητα µε βενζινοκίνητη 
χλοοκοπτική µηχανή 

4 ΣΤΡ 444,70   

5 Κούρεµα χλοοτάπητα µε µικρό ελκυστήρα µε 
χλοοκοπτική εξάρτηση 

5 ΣΤΡ 118,13   

6 Αρδευση φυτών από παροχές 6 ΤΕΜ 6.300,00   

7 Αρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο 
σύστημα άρδευσης με σταλλάκτες, 
αυτοματοποιημένο 

7 ΤΕΜ 89.600,00   

8 Αρδευση χλοοτάπητα με επίγειο ή υπόγειο 
σύστημα άρδευσης με σταλλάκτες, μη 
αυτοματοποιημένο 

8 ΣΤΡ 199,36   

9 Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (μη 
αυτοματοποιημένο σύστημα) 

9 ΣΤΡ 851,12   

10 Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες 
(αυτοματοποιημένο σύστημα) 

10 ΣΤΡ 82,32   

11 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική 11 ΣΤΡ 11,09   
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12 Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m 12 ΤΕΜ 70,00   

13 Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι  
4 m 

13 ΤΕΜ 15,00   

14 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους 
από 4 μέχρι 8 m 

14 ΤΕΜ 30,00   

15 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 
μέχρι 8 m 

15 ΤΕΜ 30,00   

16 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων 
ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 

16 ΤΕΜ 6,00   

17 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων 
ύψους 8 - 12 m, σε νησίδες, ερείσματα  κλπ 

17 ΤΕΜ 2,00   

18 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων 
ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 

18 ΤΕΜ 2,00   

19 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων 
ύψους 12 - 16 m, σε νησίδες, ερείσματα  κλπ 

19 ΤΕΜ 2,00   

20 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών 
αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 m 

20 ΤΕΜ 200,00   

21 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων 
θάμνων και δέντρων,ηλικίας έως 3 ετών  

21 ΤΕΜ 500,00   

22 ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε 
µηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι µπορντούρας 

22 ΜΕΤΡΑ 500,00   

23 Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους 
μέχρι 4 m 

23 ΤΕΜ 10,00   
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24 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 
4 m 

24 ΤΕΜ 10,00   

25 Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους 
μέχρι 4 m με βιολογικά σκευάσματα 

25 ΤΕΜ 111,00   

26 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 
4 m με βιολογικά σκευάσματα 

26 ΤΕΜ 10,00   

27 Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με 
ύψος έως 1,50 m 

27 ΤΕΜ 10,00   

28 Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με 
ύψος άνω του 1,50 m 

28 ΤΕΜ 10,00   

29 Εκρίζωση μεγάλων δέντρων περιμέτρου 
κορμού έως 0,3μ 

29 ΤΕΜ 2,00   

30 Εκρίζωση μεγάλων δέντρων περιμέτρου 
κορμού από 0,31μ έως 0,6μ 

30 ΤΕΜ 2,00   

31 Εκρίζωση μεγάλων δέντρων περιμέτρου 
κορμού από 0,61μ έως 0,9μ 

31 ΤΕΜ 2,00   

32 Εκρίζωση μεγάλων δέντρων περιμέτρου 
κορμού από 0,91μ έως 1,20μ 

32 ΤΕΜ 2,00   

33 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 
0,30 m σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός  

33 ΤΕΜ 200,00   

34 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 
0,50 m στο πεζοδρόμιο 

34 ΤΕΜ 40,00   

35 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών 35 ΤΕΜ 909,00   
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36 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  
2,00 - 4,00 lt 

36 ΤΕΜ 102,00   

37 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 
4,50 - 12,00 lt 

37 ΤΕΜ 53,00   

38 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του 
πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 
m 

38 ΤΕΜ 150,00   

39 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 
διαµέτρου 0,40-0,60 µέτρα. 

39 ΤΕΜ 640,00   

       
     ΣΥΝΟΛΟ  

     ΦΠΑ 23%  

     ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

       
     ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ……./………/…….. 

   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ   
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