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                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Αντικείμενο της Εργασίας 
 
          Η μελέτη αυτή αφορά την εκτέλεση της εργασίας κλάδευσης-κοπής υψηλών 
και επικίνδυνων δέντρων  εντός αστικού ιστού του Δήμου Σαλαμίνας . 
 Η εκτέλεση της εν λόγω εργασίας αφορά στο κλάδεμα των δένδρων που βρίσκονται 
σε κοινόχρηστους χώρους ,νησίδες, πεζοδρόμια ,σχολεία κ.ά και δεν μπορούν να 
κλαδευτούν από το  υπάρχον προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου 
Σαλαμίνας . Οι εργασίες κρίνονται αναγκαίες λόγω του έντονου προβλήματος που 
αντιμετωπίζει ο Δήμος από τις θραύσεις κλάδων και τις πτώσεις δένδρων εξαιτίας 
έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν κατά τη διάρκεια του έτους . 
Συγκεκριμένα,  τα προς κλάδευση –κοπή Δένδρα βρίσκονται διάσπαρτα  εντός του 

Δήμου Σαλαμίνας όπως αναφέρονται  στον κάτωθι  πίνακα: 

 

 

 

ΔΕΝΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ  ΕΙΔΟΣ 
ΔΕΝΔΡΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Σαλαμίνα  Μπλε Λιμάνι Πεύκα 13       

Αμπελάκι  Λ. Δημοκρατίας Ευκάλυπτος 21        

Σελήνια Αγ. Νικολάου Ευκάλυπτος 10         

Ντοροτο Ελευθερίου Βενιζέλου Ευκάλυπτος 2 

Αμπελάκι Αρχαίος Λιμένας Ευκάλυπτος 3 

Σαλαμίνα Οδός Αναπαύσεως Ευκάλυπτος 5            

Σαλαμίνα Λεωφόρος Δημοκρατίας (Στενό 
Φανερωμένης) 

Ευκάλυπτος  2 

Σαλαμίνα  Παραλία Ψιλή Άμμος Αλμυρίκια 10       

Σαλαμίνα Αλσύλλιο  Αγ. Νικολάου  Πεύκα  3 

Σελήνια Οδος  Συλβίας  Λεύκα  2 

Σελήνια Οδος Ελαιών Πεύκα 2 

Σελήνια Πανθέας και Κρήτης Ευκάλυπτος 6 

Αιάντειο Λεωφ. Περιστερίων Ευκάλυπτος 10 

Αιάντειο  Παραλία Νάτο Αλμυρίκια 20          

Σαλαμίνα Παραλία Βασιλικά Αλμυρίκια  18           

  ΣΥΝΟΛΟ   127 



Σαλαμίνα 1ο Λύκειο Πεύκο 20 

Σαλαμίνα 1ο Δημοτικό Κυπαρρίσι 2 

Σαλαμίνα 1ο Δημοτικό Γιακαράντα  2 

Σαλαμίνα  2ο Ν/Γ Καζουαρίνα 8 

Σαλαμίνα 2ο  Δημοτικό Ευκάλυπτος 1 

Σαλαμίνα  4ο Ν/Γ Καζουαρίνα  2 

Σαλαμίνα 5ο  Δημοτικό Ευκάλυπτος 3 

Σαλαμίνα 5ο  Δημοτικό Πεύκο  2 

Σαλαμίνα 5ο  Δημοτικό Χαρουπιά  2 

Σαλαμίνα 5ο  Δημοτικό Λεύκα  2 

Σαλαμίνα 1ο Γυμνάσιο Κυπαρίσσι  8 

Σαλαμίνα 2ο Γυμνάσιο Γιακαράντα  3 

Σαλαμίνα 3ο Γυμνάσιο Ευκάλυπτος  3 

Σαλαμίνα Επαλ Κυπαρίσσι 5 

Αμπελάκι  Λύκειο Πεύκο 9 

Αμπελάκι Λύκειο Ευκάλυπτος 3 

Σελήνια Δημοτικό  Πεύκο  5 

Σελήνια Ν/Γ Πεύκο 4 

  ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΕΝΤΡΩΝ 

84 

 

 

Προτεραιότητα στην κλάδευση έχουν τα πλέον  επικίνδυνα δένδρα και ο Δήμος 

διατηρεί  το δικαίωμα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες, να τροποποιήσει τον 

παραπάνω  πίνακα. 

Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, ούτε 

προσωπικό κλάδου  δενδροκηπουρών  με άδεια εργασίας σε ύψος, η  παραπάνω 

εργασία θα πρέπει να εκτελεσθεί από εξειδικευμένο συνεργείο.                                                            

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 

κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω εργασία 

ταξινομείται με CPV με αριθμητικό κωδικό 77341000-2, με τίτλο «Κλάδεμα 

δέντρων».    Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 

28.167,5€ μη   περιλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.24% 6.760,2€. Η συνολική 

απαιτούμενη πίστωση    είναι   34.927,7€  και θα βαρύνει  τον  Κ.Α 35-

7321.045 (με το ποσό των  24.967,4 €    ) και τον  Κ.Α: 35-7321.039 (με το 

ποσό των 9.960,3€)  του προϋπολογισμού έτους 2020.  

Η ανάθεση και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

Του Ν. 4412/ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ) ». 

Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)  

 

Tου Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) :«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη 
 



Tου N.3861/2010 / ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
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                            ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο1:Αντικείµενο εργασιών. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων 
αφορά εργασίες κλαδέματος ή και κοπής υψηλών και επικίνδυνων  
δέντρων με μεγάλη ανάπτυξη σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, 
εντός του αστικού ιστού του Δήμου . 
 Η ανάθεση των παραπάνω εργασιών  θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισμό µε 
σφραγισμένες προσφορές και µε  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  
τιμή στο   σύνολο των εργασιών. 

Οι προσφορές θα περιέχουν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές για να 
είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. 
 
Άρθρο2: Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνουν 
σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις: 

 Τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», όπως σήµερα ισχύει (ΦΕΚ114/τ.Α΄/2006). 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ87/τ.Α’/2010). 

 Το Π.∆80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
(ΦΕΚ145/τ.Α’/05-08-2016) 

 Τις διατάξεις του Ν.3861/2010(ΦΕΚ11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ107/09.05.2013 τεύχοςΑ-) 
«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων4046/2012,4093/2012 και 
4127/2013». 

Ν.4013/2011(Φ.Ε.Κ.204τ.Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

«Εργασίες κλάδευσης-
κοπής υψηλών και 
επικίνδυνων δέντρων 
συμπεριλαμβανομένων 
σχολικών μονάδων». 

 
11/2020 



Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) –Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν.4270/2014(Φ.Ε.Κ.143Α/2014), «Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν.2690/1999«Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

 Του Π.∆.28/2015(Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση 
στα δηµόσια έγγραφα και στοιχεία». 

 Της µε αρ.Π12380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’3400) 
«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και δικτύων» 

 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018  (Πρόγραμμα Κλεισθένης) 

 
Άρθρο3: Δικαιολογητικά  συμμετοχής  και τεχνικής ικανότητας 
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σύμπραξη, που 
λαμβάνει 
µέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει, µαζί µε την προσφορά 
του επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 

 Τυποποιημένο έντυπο  υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 
παρ.  4 του  Ν.4412/2016(Α’147) για διαδικασίες σύναψης σύμβασης 
κάτω των ορίων των οδηγιών,  σύμφωνα µε την υπ’αριθµ.158/2016 
απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  ∆ηµοσίων Συμβάσεων 
(ΦΕΚΒ’369816-11-2016), το οποίο επισυνάπτεται στη παρούσα 
διακήρυξη. 
Οδηγίες για τη συμπλήρωσή  της μπορείτε να βρείτε στην  κατευθυντήρια 
οδηγία 15 
Της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. µε αρ.πρωτ.5797/25-11-2016(Α∆Α:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 
Προς διευκόλυνση  των οικονομικών φορέων επικουρικά ο ∆ήµος έχει 
αναρτήσει στο www.salamina.gr και συγκεκριμένα στα πεδία > Χρήσιμοι 
Σύνδεσμοι > Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & 
Καθαριότητας > Τίτλος διαγωνισμού, συνηµµένο το σχετικό  αρχείο σε  
επεξεργάσιμή μορφή (τύπου word). 
Oι πληροφορίες που  ορίζονται στα µέρη ΙΙ και ΙΙΙ δεν πρέπει  να 
παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από  τους προσφέροντες, σε 
οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο κατά τη διάρκεια της  διαδικασίας, να 
υποβάλει όλα ή  ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το προσφέροντα (σε 
περίπτωση νοµικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο),φέρει 
ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών πριν τη 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων  που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

http://www.salamina.gr/


υποβάλλουν τα παραπάνω κατά  περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 
οικονομικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά και  στοιχεία έχουν τη µορφή και τον τύπο που 
προβλέπεται  από τη νομοθεσία από  την οποία διέπονται. 
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από  
µία  Εταιρείες ή  ενώσεις προµηθευτών, ούτε να  συμμετέχει χωριστά για 
τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, 
συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην  περίπτωση  αυτή 
αποκλείονται όλες οι προσφορές,  εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος 
όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε  την οποία θα 

συµµετάσχει στο διαγωνισμό. 

 Υπεύθυνη  δήλωση του Ν.1599/86, ,στην οποία θα  αναφέρεται αναλυτικός 
πίνακας των ιδιόκτητων ή  μισθωμένων οχημάτων (σε είδος, τύπο και 
ποσότητα)που διαθέτει καθώς και αντίγραφα αδειών  κυκλοφορίας και 
ασφαλειών των οχημάτων που θα απασχολήσουν στο συγκεκριμένο έργο. 

 Υπεύθυνη  δήλωση του Ν.1599/86, ,στην οποία θα  αναφέρεται ότι τα  
προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων είναι ακριβή. 

 Για το  καλαθοφόρο όχημα και το φορτηγό με αρπάγη (μισθωμένο ή 
ιδιόκτητο), αντίγραφο της άδειας του χειριστή καθώς επίσης  και των 
χαρακτηριστικών του καλαθοφόρου και του φορτηγού.  

 Συμβάσεις ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ανάλογων έργων. 

 Υπεύθυνη δήλωση  µε  την οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρου 
διακήρυξης και ότι  οι τεχνικές προδιαγραφές των  προσφερόμενων υπηρεσιών 
είναι σύμφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές και όλα τα αναφερόµενα της  
υπ’αριθµ   11/2020 µελέτης του Τμήματος  Πρασίνου της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος  Πρασίνου & Καθαριότητας και των σχετικών µε  αυτή διατάξεων 
και  ότι τα δέχεται ανεπιφύλακτα. 
Η µη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα  την 
απόρριψη  της προσφοράς. 
 
Άρθρο4:Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας 
Η ανάθεση των εργασιών αυτών  θα γίνει  µε  συνοπτικό διαγωνισμό µε κριτήριο 
κατακύρωσης  τη χαμηλότερη  προσφορά στο σύνολο των εργασιών. 
 
Άρθρο5:Στοιχεία προσφοράς 
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις  προς εκτέλεση εργασίες 
.Προσφορά που περιλαμβάνει  µέρος των εργασιών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η τιµή προσφοράς θα είναι σε ευρώ και πρέπει να  είναι σαφής και ορισµένη. Η 
τιµή της προσφοράς θα είναι σταθερή  και αμετάβλητη  σε όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. Το  σύνολο της προσφοράς, θα πρέπει να  αναγράφεται και 
ολογράφως  και αριθμητικά αναλυτικά  χωρίς ΦΠΑ  και µετά µε το άθροισµα του 
ΦΠΑ  24% 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. Στις 
τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την  ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον 
αναλογούντα  ΦΠΑ που θα βαρύνει το ∆ήµο Σαλαμίνας. 
 



Άρθρο6:Ειδικές προδιαγραφές  των  παρεχόμενων εργασιών 
Οι προδιαγραφές και  τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων εργασιών 
προσδιορίζονται επακριβώς στην τεχνική περιγραφή  της μελέτης.  
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο : Απαραίτητος Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Προσωπικό  
 
Ο Ανάδοχος για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει 
να  διαθέσει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω οχήματα και προσωπικό. 
 
α) Ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα (ΜΕ), ύψους εργασίας από 20 μέτρα 
και άνω, με καλάθι ειδικών προδιαγραφών (όσον αφορά την ασφάλεια) που 
προβλέπονται για την ανύψωση εργαζομένων, κατάλληλο για εργασίες 
κλάδευσης,                                                                                                                               
β) Φορτηγό αποκομιδής των κλάδων με αρπάγη                                                       
γ) Κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα, όπως τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, 
πτυσσόμενα μέγιστου μήκους 4,5m, αλυσοπρίονα, κονταροψάλιδα, 
κονταροπρίονα, σκάλες, χειροπρίονα, κλπ.                                                                 
. 
Το συνεργείο κλάδευσης θα αποτελείται από: α) τον χειριστή του 
καλαθοφόρου οχήματος β) τον χειριστή του φορτηγού, γ) ένας  κλαδευτής με 
εκπαίδευση σε ασφαλή εργασία σε ύψος 
δ) προσωπικό για τις χειρωνακτικές διαδικασίες εδάφους,ε) από εξειδικευμένο 
επιστήμονα (Γεωπόνο ή Δασολόγο ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Δασοπονίας), ο 
οποίος θα τίθεται επικεφαλής του συνεργείου του αναδόχου. 

  Δικαιολογητικά για το ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα 
Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ 
Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανήματος (Μ.Ε.) 
Πιστοποιητικό καταλληλότητας 
Αντίγραφο άδειας χειριστή 

 Δικαιολογητικά για το φορτηγό -αρπάγη 
Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ 
Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας 
ΚΤΕΟ 
Αντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδηγού 

Άδεια συλλογής και μεταφοράς προϊόντων κλαδέματος σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03-ΦΕΚ1909/Β/22-12-2003, 
Περί διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει επί  ποινή αποκλεισμού τις 
βεβαιώσεις παρακολούθησης ασφαλούς εργασίας σε ύψος του προσωπικού 
του, είτε αυτοί ανήκουν στην επιχείρησή του είτε είναι εξωτερικοί συνεργάτες, 
με τις οποίες θα αποδεικνύεται, πως το εν λόγω προσωπικό έχει λάβει 
εκπαίδευση  σε ασφαλή εργασία σε ύψος και τεχνικές αναρρίχησης .  
  



 Πιστοποιητικά ISO 

Γ1) Πιστοποιητικό ISO9001:2015 εν ισχύ για τη διασφάλιση ποιότητας ή 
άλλο αντίστοιχο,  
Γ2) Πιστοποιητικό ISO14001:2015 εν ισχύ για την εφαρμογή 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ή άλλο αντίστοιχο, και  
Γ3) Πιστοποιητικό OHSAS18001:2007 ΕΛΟΤ 18001:2008 εν ισχύ για 
την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία ή άλλο αντίστοιχο. 
 

Eμπειρία αναδόχου  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατάλογο παρόμοιων εργασιών, 
που έχει  εκτελέσει για το Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, στον οποίον θα 
αναγράφονται οι τίτλοι των έργων, ο φορέας υλοποίησης και το 
συμβατικό ποσόν. Οι εργασίες του καταλόγου θα πρέπει να 
αποδεικνύουν εμπειρία σε κλαδεύσεις δένδρων. Ο κατάλογος θα 
πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον τρείς (3) βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης  ή τις αντίστοιχες συμβάσεις αν ο φορέας υλοποίησης είναι 
δημόσια αρχή ή από τιμολόγια και τα αντίστοιχα συμφωνητικά, 
θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου για ιδιωτικό φορέα. Σε 
περίπτωση που δεν φαίνονται από τη σύμβαση το είδος των εργασιών, 
αυτές θα αποδεικνύονται από την αντίστοιχη μελέτη (είδος εργασίας και 
αντίστοιχο ποσόν).Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά κατόπιν 
ειδοποίησης της υπηρεσίας.Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να 
παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση μέχρι της απορροφήσεως όλου του 
κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας με τους ίδιους όρους και με τις αυτές τιμές. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο : Προληπτικά μέτρα ασφάλειας - Ευθύνες αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις 
περί τάξης ασφαλείας επί ατυχημάτων Αστυνομικές διατάξεις, έχοντας πλήρη 
και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη επερχόμενη εις τον 
ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους ως συνέπεια ενεργειών που έχουν άμεση ή 
έμμεση σχέση με την εκτέλεση των εργασιών. 

2. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
μεριμνήσει για την έκδοση όλων των απαιτούμενων από το Νόμο αδειών από 
Αρχές, Οργανισμούς ή και τις Εταιρείες Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) και 
καθίσταται, ουσιαστικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος για κάθε παράβαση από 
τις ισχύουσες διατάξεις του τρόπου εκτελέσεως των εργασιών. Είναι επίσης 
υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την τήρηση, στο χώρο των εργασιών,  όλων 
των απαιτούμενων στοιχείων που προβλέπονται από το Νόμο και να 
εφαρμόσει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των 
εργασιών. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε σχετικής δαπάνης ίνα προβεί εις την 
κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση όλων των 
προστατευτικών κατασκευών ή περιφραγμάτων που χρησιμοποιούνται στο 
χώρο των εργασιών. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως με δαπάνες του εγκαταστήσει 
στους χώρους εργασίας  όλα τα απαραίτητα μέτρα και μέσα για την υγιεινή 
διαβίωση του απασχολουμένου προσωπικού. 



5. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στους χώρους των εργασιών  και σε 
όλες γενικά τις θέσεις στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες να -προβαίνει στην 
τοποθέτηση των απαιτούμενων, σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, 
επιμελούμενος και της συντήρησης τούτων. Στις επικίνδυνες για την 
κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθιρίζοντα 
σήματα (FLASHLIGHTS). 

6. Επί πλέον θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη και 
τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών 
και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών 
και προσπελάσεων και γενικά εφ' όλου του χώρου των εργασιών  κατά την 
ημέρα και νύκτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες 
του αναδόχου. 

7. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 
οφειλόμενο στη μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας. 

8. Ο ανάδοχος ως υπεύθυνος της τήρησης των Νόμων κλπ. 
υποχρεούται όπως κοινοποιεί αμελλητί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά 
την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών  απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες 
σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ. 
9. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί στους χώρους εργασίας  όλα τα 
στοιχεία, που απαιτούν οι νόμοι, να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής 
νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα 
μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, που καθορίζονται στα Π.Δ. 
778/80, ΠΔ 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 
κ.λπ..», ΠΔ 305/96 «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών 
και Κινητών Εργοταξίων», κλπ., εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας 
αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη 
προσωρινής σήμανσης του χώρου των εργασιών.  
Το προσωπικό του συμμετέχοντα θα πρέπει σύμφωνα την Ευρωπαϊκή οδηγία 
2001-45-ΕΚ Εργασίες σε ύψος καθώς και τα Π.Δ.155/2004, Π.Δ.395/1994 και 
Π.Δ.396/1994 να έχει εκπαιδευτεί και να έχει βεβαίωση παρακολούθησης για 
εργασία σε ύψος-τεχνικές αναρρίχησης  και συγκεκριμένα στην εκτίμηση 
κινδύνου, στα μέσα συλλογικής και ατομικής προστασίας από πτώση, σε 
τεχνικές πρόσβασης και ασφάλισης καθώς και πιστοποιημένων ακυρώσεων, 
στην χρήση κάθετων σχοινιών ασφαλείας, σε μεθόδους στήριξης και 
ανάβασης και στη χρήση, τον έλεγχο και τις μεθόδους στήριξης και ανάβασης 
με φορητές κλίμακες και στην χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας από 
πτώση ( EN 353-2, EN355, ΕΝ358, EN360,EN 795), 
        10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιμεληθεί για την σήμανση τόσο των 
δένδρων όσο των οδών στις οποίες βρίσκονται τα δέντρα που πρόκειται να 
κλαδευτούν, με τις κατάλληλες ταινίες σήμανσης κινδύνου και ενημερωτικά 
σημειώματα 3-4 μέρες πριν την εκτέλεση της εργασίας, για την απομάκρυνση 
των οχημάτων  και των δημοτών. 
Επίσης ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, υποχρεούται 
να έχει στα σημεία των εργασιών κόκκινες σημαίες, κώνους οδικής 
κυκλοφορίας και προειδοποιητικούς φανούς, έτσι ώστε να προειδοποιεί και να 
προστατεύει τους διερχόμενους πεζούς και οχήματα. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την τάξη στο εργοτάξιο του ,να εκδίδει τις 
απαιτούμενες άδειες εργασίας ,να εφαρμόζει τις αστυνομικές διατάξεις ,να 
συμμορφώνεται με την εργατική νομοθεσία τις συλλογικές συμβάσεις, 
κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. 



μέτρα ασφαλείας του προσωπικού του, εργατών και επιβλεπόντων ως και 
παντός τρίτου  προσώπου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις . 
Σε περίπτωση παραβάσεως ή ατυχήματος ο ανάδοχος παραμένει ο μόνος 
υπεύθυνος για ζημιές και ατυχήματα που προκλήθηκαν είτε στο προσωπικό 
του ,είτε σε τρίτους είτε σε κατασκευές, του Δήμου, του Δημοσίου κλπ. λόγω 
παραβάσεως ή παραλήψεως των σχετικών διατάξεων ή ακόμη για ζημιές η 
ατυχήματα που οφείλονται σε τυχαίο γεγονός. 
Και σ’ αυτήν την περίπτωση ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : Τιμές μελέτης 
Οι τιμές της μελέτης που υπάρχουν στην υποβληθείσα από τον ανάδοχο 
προσφορά, αφορούν την κατά μονάδα εργασίας τιμή για την τέλεια και 
σύμφωνα με τους κανόνες καλής εκτέλεσης της όλης εργασίας. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η εργασία, φόροι, τέλη, Φ.Π.Α., κρατήσεις κλπ. και επίσης και 
η απαιτούμενη εργασία, εργατοτεχνιτών 

 
Αρθρο10ο :Εγγύηση  καλής εκτέλεσης  της εργασίας 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται  σε  5% της συµβατικής 
αξίας της εργασίας χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται κατά την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, σύµφωνα µε  το  άρθρο72 του Ν.4412/2016. 

Αρθρο11ο : Παραλαβή των  εργασιών 
Η παραλαβή των εργασιών ενεργείται από αρµόδια επιτροπή παρουσία του 
αναδόχου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, ως την  πάροδο του συµβατικού 
χρόνου. Εάν  κατά την  παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές 
τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια 
απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση  των όποιων ανωμαλιών. 
Αρθρο12ο :Πληρωµή εργασιών 
Η πληρωμή  µπορεί να γίνεται τμηματικά ανάλογα µε την πρόοδο της παράδοσης 
των εργασιών  και µετά την κατάθεση όλων των απαραίτητων παραστατικών που  
απαιτούνται για την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής. 
Οι τιµές δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και 
έως την τελική εξόφληση. 

Αρθρο13ο :Ποινικές ρήτρες 
Σε περίπτωση  που  ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του 
υποχρεώσεις  η Υπηρεσία µπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα µε  τα 
άρθρα 72, 203, 207, 213, 218, 220 τουΝ.4412/2016. 
Η κήρυξη οικονομικού  φορέα ως εκπτώτου γίνεται σύμφωνα µε το άρθρο 203 
και 204 τουΝ.4412/2016. 
Κατά την εκτέλεση ∆ημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: 
α)οι διατάξεις Ν.4412/2016 
β)οι  όροι της σύμβασης και της  µελέτης και 
γ)συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα µε το άρθρο 129 του 
Ν.4412/2016 
 
Αρθρο15ο :Συµβατική προθεσµία 
Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της  παρούσας σύμβασης 
ορίζεται σε εννέα μήνες από την υπογραφή της.  

Αρθρο16ο :Φόροι–τέλη–κρατήσεις 



Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 
ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού. 

Σαλαμίνα,    3/6/2020 

 

 
 

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
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Αριθ. Μελέτης:  

 
 

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Ως κλάδεμα δέντρων ορίζεται η επιλεκτική απομάκρυνση τμήματος της 
βλάστησης αυτών με σκοπό την  ασφάλεια  των πολιτών τη βελτίωση της 
υγείας και σφριγηλότητας, τον έλεγχο της ανάπτυξης και τη βελτίωση της 
αισθητικής. .Προτεραιότητα στην κλάδευση των δέντρων έχουν αυτά που 
θεωρούνται από την υπηρεσία ως υψηλής επικινδυνότητας, τα οποία θα 
διαβιβάζονται στον ανάδοχο, προς εκτέλεση.  

2. ΚΛΑΔΕΜΑ – ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ  -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Το κλάδεμα αφορά  διάφορα δένδρα διαφόρων ειδών, όπως ευκάλυπτοι, 
λεύκες, πεύκα κ.λπ... που βρίσκονται σε διάφορα  σημεία της πόλης  και  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ 

ΤΕ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 
ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΡΑ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΠΕ9 

 

 

«Εργασίες κλάδευσης-
κοπής υψηλών και 
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λόγω του πολύ μεγάλου ύψους και της έλλειψης  εξειδικευμένου προσωπικού 
αδυνατούμε να τα κλαδέψουμε.  

Το κλάδεμα θα γίνεται με επιμέλεια, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των 
δένδρων , αλλά και   η ασφάλεια των  ανθρώπων. Η συλλογή και η 
απομάκρυνση των  υποπροϊόντων της κλάδευσης θα γίνεται σε μέρη 
επιτρεπόμενα προς απόρριψη που θα υποδείξει η υπηρεσία.                              

.  
Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα 
μέσα και εργαλεία που κρίνονται αναγκαία .Οι εργασίες θα εκτελεστούν 
σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των άρθρων του τιμολογίου της 
μελέτης καθώς και την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-
04-01-09 «Κλάδεμα δένδρων», με την απασχόληση εξειδικευμένου 
προσωπικού αναρριχητών με ικανότητα να εργάζονται σε μεγάλα ύψη και τη 
χρήση όπου απαιτείται καλαθοφόρου οχήματος κατάλληλου για εργασία σε 
διάφορα ύψη.Οι εργασίες που θα γίνουν θα είναι σύμφωνες με την Γεωπονική 
επιστήμη και θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό με 
άρτια γνώση της τέχνης και της τεχνικής. Λόγω της φύσης της εργασίας 
απαιτείται κατά την εκτέλεση, η στελέχωση του συνεργείου με υπεύθυνο 
επιβλέποντα Γεωτεχνικό (Γεωπόνο, Δασολόγο), ή Τεχνολόγο Γεωπονίας ή 
Δασοπόνο. 

    Κατά την κλάδευση πρέπει να αποφεύγεται:  

 Η ανάπτυξη άσχημων, φουντωτών νέων κλάδων, που συνήθως 
ξεπερνούν σε ύψος τους αρχικούς βλαστούς.  

 Μείωση  της αισθητικής αξίας, τελικώς, με την αλλοίωση του φυσικού 
σχήματος του δέντρου. 

 Εξασθένηση της δομής του δέντρου, και αύξηση κινδύνου σπασίματος. 

 Αύξηση της ευαισθησίας του δέντρου στην σήψη. 

 Η ύπαρξη κλάδων με στενές γωνίες σε σχέση με τον αντίστοιχο βραχίονα. 
Επιδιώκεται:  

 Η δημιουργία γερού σκελετού με αντοχή στην ανεμοπίεση. 

 Η απομάκρυνση όλων των ξερών ασθενικών και αδύναμων κλάδων. 
     Το κλάδεμα των δένδρων είναι μία από τις πλέον επικίνδυνες εργασίες 
συντήρησης πρασίνου. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα 
υγείας – ασφάλειας των εργαζομένων και το προσωπικό του αναδόχου να 
είναι εξοπλισμένο με τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας όπως 
προβλέπεται στην ανωτέρω Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή. 
Το προσωπικό του συμμετέχοντα θα πρέπει σύμφωνα την Ευρωπαϊκή οδηγία 
2001-45-ΕΚ Εργασίες σε ύψος καθώς και τα Π.Δ.155/2004, Π.Δ.395/1994 και 
Π.Δ.396/1994 να έχει εκπαιδευτεί σε ασφαλή εργασία 
σε ύψος και συγκεκριμένα στην εκτίμηση κινδύνου, στα μέσα συλλογικής και 
ατομικής προστασίας από πτώση, σε τεχνικές πρόσβασης και ασφάλισης 
καθώς και πιστοποιημένων ακυρώσεων, στην χρήση κάθετων σχοινιών 
ασφαλείας, σε μεθόδους στήριξης και ανάβασης και στη χρήση, τον έλεγχο 
και τις μεθόδους στήριξης και ανάβασης με φορητές κλίμακες και στην χρήση 
ατομικού εξοπλισμού προστασίας από πτώση ( EN 353-2, EN355, ΕΝ358, 
EN360,EN 795), 



Απαγορεύεται το κλάδεμα δέντρων που έρχονται σε επαφή ή βρίσκονται 
κοντά (<1,2m) σε ηλεκτροφόρα σύρματα, δεδομένου ότι, σε αυτές τις 
περιπτώσεις, επεμβαίνει η ΔΕΗ. Εφόσον πέσει στην αντίληψη του αναδόχου 
παρόμοια περίπτωση όπου δεν έχει επιληφθεί η ΔΕΗ, θα πρέπει να προβεί 
σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να γίνει διακοπή 
ηλεκτροδότησης στην εν λόγω περιοχή καθώς και να κοινοποιεί στην 
Υπηρεσία την όποια ενέργεια-επικοινωνία με την ΔΕΗ. 

 Οι κλαδευθέντες κλάδοι καθώς και τα προϊόντα κλάδευσης των 
δέντρων θα πρέπει να απομακρύνονται από τους χώρους κλάδευσης 
άμεσα (την ίδια μέρα) με φορτηγό και να μεταφέρονται σε χώρους που 
θα υποδείξει η υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν απομακρυνθούν την 
ίδια μέρα τα προϊόντα κλάδευσης, θα πρέπει με ευθύνη του εργολάβου 
να γίνεται σήμανση αυτών για αποφυγή ατυχήματος. Σε περίπτωση 
που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά από τα εναπομείναντα 
προϊόντα κλάδευσης, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

Σε καμία περίπτωση η συγκέντρωση των υπολειμμάτων δεν πρέπει να γίνεται  
ακατάστατα ,αλλά  θα πρέπει να γίνεται σε σημεία που δεν δυσχεραίνουν την 
διάβαση πεζών και των οχημάτων   

.  Σε κάθε περίπτωση    ο ανάδοχος υποχρεούται  σε πλήρη  συμμόρφωση με 
τις υποδείξεις  της υπηρεσίας  σε θέματα  επιλογής του τρόπου  και χρόνου.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ                                              
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης,οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:                                
να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση της εν 
λόγω υπηρεσίας.  Λόγω της φύσης της εργασίας απαιτείται η επίβλεψη  του 
συνεργείου από υπεύθυνο επιβλέποντα Γεωπόνο ή Τεχν. Γεωπόνο ή 
Δασολόγο ή Δασοπόνο.                                                                  
Εξοπλισμός - Προσωπικό-Εμπειρία και τεχνική κατάρτιση                                    
Όσον αφορά στα μηχανήματα, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:                   
α) ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα (ΜΕ), ύψους εργασίας από 20 μέτρα 
και άνω, με καλάθι ειδικών προδιαγραφών (όσον αφορά την ασφάλεια) που 
προβλέπονται για την ανύψωση εργαζομένων, κατάλληλο για εργασίες 
κλάδευσης,                                                                                                                               
β) φορτηγό αποκομιδής των κλάδων με αρπάγη                                                       
γ) Κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα, όπως τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, 
πτυσσόμενα μέγιστου μήκους 4,5m, αλυσοπρίονα, κονταροψάλιδα, 
κονταροπρίονα, σκάλες, χειροπρίονα, κλπ.                                                                 
.Το συνεργείο κλάδευσης θα αποτελείται από: α) τον χειριστή του 
καλαθοφόρου οχήματος β) τον χειριστή του φορτηγού,γ) το απαραίτητο 
προσωπικό για τις χειρωνακτικές διαδικασίες εδάφους,δ) από εξειδικευμένο 
επιστήμονα (Γεωπόνο ή Δασολόγο ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Δασοπονίας), ο 
οποίος θα τίθεται επικεφαλής του συνεργείου του αναδόχου. 

Δικαιολογητικά για το ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα 
i. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας 
ii. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ 



iii. Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανήματος (Μ.Ε.) 
iv. Πιστοποιητικό καταλληλότητας 
v. Αντίγραφο άδειας χειριστή 

Δικαιολογητικά για το φορτηγό -αρπάγη 
1. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας 
2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ 
3. Πιστοποιητικό καταλληλότητας του μηχανισμού ανύψωσης 
4. Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας 
5. ΚΤΕΟ 
6. Αντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδηγού 

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να προσκομίσουν επί  ποινή αποκλεισμού:   

Βεβαιώσεις παρακολούθησης ασφαλούς εργασίας σε ύψος του 
προσωπικού του, είτε αυτοί ανήκουν στην επιχείρησή του είτε είναι 
εξωτερικοί συνεργάτες, 

με τις οποίες θα αποδεικνύεται πως το εν λόγω προσωπικό έχει λάβει 
εκπαίδευση  σε ασφαλή εργασία σε ύψος και τεχνικές αναρρίχησης .  
ΠιστοποιητικάISO                                                                                  

1)Πιστοποιητικό ISO9001:2015 εν ισχύ για τη διασφάλιση ποιότητας ή άλλο 

αντίστοιχο, 2)Πιστοποιητικό ISO14001:2015 εν ισχύ για την εφαρμογή 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ή άλλο αντίστοιχο 3) Πιστοποιητικό 

OHSAS18001:2007 ΕΛΟΤ 18001:2008 εν ισχύ για την ασφάλεια και την 

υγιεινή στην εργασία ή άλλο αντίστοιχο. 

Σαλαμίνα  03/6/2020 
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                              ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών 
μονάδας με τις οποίες θα εκτελεσθεί η εργασία , όπως προδιαγράφεται στα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 
1.2 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε 
μονάδες 
περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα 
εκτελεσθούν στην περιοχή της εργασίας, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
περιλαμβάνονται: 
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών  
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. 
Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση 
με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή 
όχι μηχανικών μέσων. 
1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω 
δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος 
Τιμολογίου. 
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 
δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)] 
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί 
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού 
και εφοδίων γενικά της εργασίας . Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 
1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, 
κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και 

«Εργασίες κλάδευσης-
κοπής υψηλών και 
επικίνδυνων δέντρων 
συμπεριλαμβανομένων 
σχολικών μονάδων». 

 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

11/2020 



προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις 
των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες 
πλάγιες μεταφορές. Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και 
μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και 
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους 
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 
ασφαλιστικών εισφορών (στον επίσημο ασφαλιστικό φορέα του Κράτους, σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
(αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών 
κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των εργασιών  που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ., του 
πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των 
ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή 
αλλοδαπού που απασχολείται για την ολοκλήρωση  της  εργασίας, επί τόπου 
ή οπουδήποτε αλλού. 
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, 
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και 
λοιπών απαιτούμενων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση της εργασίας , καθώς 
και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την 
Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 
1.3.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις 
μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 
καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων της εργασίας. 
1.3.7 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των 
χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή 
τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 
αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους  
1.3.8 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και 
βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) 
που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εργασίας  στο πλαίσιο του 
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 
μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο της εργασίας, οι 
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου της εργασίας ), 



η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το 
χώρο της εργασίας.  
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού 
εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
1.3.9 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 
εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. 
1.3.10 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και 
μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (δίκτυα, αρχαιολογικά 
ευρήματα, κλπ.), 
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς, (Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε., ΕΥΔΑΠ, ΥΠ.ΠΟ, κλπ.), 
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων, 
(δ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη 
περιοχή που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες  για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. 
εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα 
έργα, εκτέλεση άλλων εργασιών  κλπ.). 
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης των εργασιών  και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  
 
1.3.11 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, 
του χώρου των εργασιών  καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς τις 
εργασίες  αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την 
απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου 
από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
1.3.12 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων 
μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για 
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
1.3.13 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων 
εργασίας στα διάφορα τμήματα του χώρου της εργασίας, και γενικά κάθε 
βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των 
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά 
τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 
δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για τη διατήρησή τους. 
1.3.14 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς 
και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί 
υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση 
βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 
χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ.) που  οφείλονται σε μη 
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
1.3.15 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος,  



1.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου 
επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 
 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει 
αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των 
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζόμενων ανοχών. 
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος των εργασιών , 
κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των 
επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και 
προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου. 
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας 
κάθε εργασίας, επιμετρημένης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, 
επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιμολόγιο. 
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, 
καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους 
των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος 
Τιμολογίου. 
2.1.5 Στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με το συνοπτικό πίνακα 
τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩN 
ΑΡΘΡΟ 1 
  ΣΤ4.3.2 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους  8- 12m σε 
νησίδες, ερείσματα κλπ. 
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους 
χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-
01. 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): 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα επτά ευρώ και πέντε λεπτά. 
Αριθμητικώς: 87,5 € 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΤ4.34 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους12-16 m σε 
νησίδες, ερείσματα κλπ. 
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους 



χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-
01. 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): 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό σαράντα 
Αριθμητικώς: 140,00€ 
 
ΣΤ4.3.6 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16-20m σε 
νησίδες, ερείσματα κλπ. 
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους 
χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-
01. 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): 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια  είκοσι πέντε 
Αριθμητικώς:  
 
ΣΤ4.3.8 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από  
20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους 
χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-
01. 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): 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια  είκοσι πέντε 
Αριθμητικώς:325,0                               
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                                 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

       ΕΡΓΑΣΙΑ:  
 
 

 
 

 

 

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑ. 35-7321.045 

«Εργασίες κλάδευσης-κοπής υψηλών και επικίνδυνων                             

δέντρων» 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

 
 
 
 

   1 
 
 
 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ 
ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 8-12   
ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ, 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ Κ.Λ.Π. 

  TEM 
       
     46 

87,5€               4.025,0€ 

2 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ 
ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ  
12-16 ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ, 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ Κ.Λ.Π. 

  TEM.      39 140,0€ 5.460,0€ 

3 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ 
ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
16-20 ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ, 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ Κ.Λ.Π 

ΤΕΜ 30 225,0€ 6.750,0€ 

4 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ 
ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
20 ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ, 
ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ Κ.Λ.Π 

ΤΕΜ 12 325,0€ 3900,0€ 

       127 

          ΣΥΝΟΛΟ  
          ΦΠΑ24% 
        ΣΥΝΟΛΟ  Α 

 20.135,0€ 
   4.832,4€ 
 24.967,4 €     

«Εργασίες κλάδευσης-
κοπής υψηλών και 
επικίνδυνων δέντρων 
συμπεριλαμβανομένων 
σχολικών μονάδων». 

 

11/2020 



 

 

ΚΑ. 35-7321.039«Εργασίες κλάδευσης-κοπής υψηλών και επικίνδυνων                             

δέντρων σχολικών μονάδων» 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΚΟΜΗΣ Ή 
ΚΟΠΗ 8-12  

ΤΕΜ. 71 87,5€ 6.212,5 0€ 
 

2 ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΚΟΜΗΣ Ή 
ΚΟΠΗ 12-16 

ΤΕΜ. 13 140,0€ 

 
1.820,00€ 

 

    ΣΥΝΟΛΟ  
ΦΠΑ24% 
 ΣΥΝΟΛΟ  Β 

8.032,5€ 

1.927,8€ 

9.960,3€ 
 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 Κ.Α: 35-7321.045 Κ.Α: 35-7321.039 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

20.135,0€ 8.032,5€ 
 

28.167,5€ 

 
ΦΠΑ24% 

   4.832,4€ 
 
 

1.927,8€ 
 

  6.760,2€ 

ΣΥΝΟΛΟ 24.967,4 €     9.960,3€ 
 

34.927,7€ 
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