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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:21.7.15 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8145     
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010769 
Fax: 2107295917                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟY                         
                                                 21Η Συνεδρίαση /14-7-2015 
 
                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 97/2015 
  
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών µελέτης και έγκριση σχετικής 
πίστωσης για την εργασία «Ανάπλαση πάρκων και αναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου 
Καισαριανής». 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 21ης/2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου 
Καισαριανής, της  14ης του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ  έτους 2015 ηµέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00 µεσηµέρι  η 
Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό 
κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 7759/10-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του 
Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   παραβρέθηκαν  
στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος                  1.Γεωργοπούλου Κανέλλα      
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                      2.Βούρλος ∆ηµήτριος      
2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
3.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
4.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
5.Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος(αναπ.µέλος) 
6.Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα(αναπλ.µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. Χουδετσανάκη.  
Παρευρέθη  επίσης στην Συνεδρίαση το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής ο κ.Περρής 
Ιωάννης  από τον συνδυασµό  «Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής». 
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη των µελών 
την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  η οποία έχει ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 10/07/2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7763 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
 
 
 

ΠΡΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

�ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,  

 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΊΣΤΩΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ” ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
�ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ”  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 139.113,00 € (µε τον Φ.Π.Α.) 
CPV 77311000-6 

 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ : 
 
1Τις διατάξεις του Π.∆ 28/1980 “περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ” 
2Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»  
3Τις διατάξεις του Ν. 3536/2007 
4Το Ν.3852/2010(Φ.Ε.Κ 87/07-06-2010, τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
5Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
6Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) « Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
∆ιατάξεις» 
7Το N.4281/2014(ΦΕΚ 160'Α) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις'. 
8Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
9Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό 
Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
10 Του Π.∆. 60/2007(ΦΕΚ 64Α/16.3.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 
11 Την µελέτη προϋπολογισµού 139.113.00 €. µε Φ.Π.Α, που συντάχθηκε από την ∆ιεύθυνση Τ.Υ του ∆ήµου 
Καισαριανής 
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12 Την υπ’ αριθµ. 150/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για έγκριση διενέργειας  της παροχής 
υπηρεσίας “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ”  για τις ανάγκες του ∆ήµου. 
13 Την αριθµ. ..../2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής µε την οποία έγινε η 
έγκριση της µελέτης καθορίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης, και διάθεση πίστωσης στον προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2015. 
14Την υπ' αριθµ. 83.6/2014 Απόφαση ∆Σ για Ένταξη προς χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο για τις εν 
λόγω εργασίες  
 
Η δηµοπρασία θα γίνει µε ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισµό σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή  

� 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής της προκήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
1.Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
2.H µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
3.Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 
4.Η προσφορά του αναδόχου 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 
Η δαπάνη για την εργασία προϋπολογίστηκε στο ποσό των 139.113.00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 
23%,   χρηµατοδοτείται από Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 και θα 
βαρύνει τον κωδικό εξόδων : Κ.Α. 35.6262.0002  του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καισαριανής οικονοµικού 
έτους 2015 .  
Ο αναλυτικός προϋπολογισµός επισυνάπτεται στη µελέτη της ∆/νσης Τ.Υ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος ] 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132010728 
ΦΑΞ: 2107292621 
e-mail: texniki@kessariani.gr 
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4.2 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
    
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ  

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

�ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

�ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

�ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ��∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

����� 
Οι ανωτέρω ηµεροµηνίες θα οριστούν από την διακήρυξη. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω εργασία την   Τεχνική Υπηρεσία (κ. 
Αλιφραγκή Καλλιόπη) τηλ. 20132010780 οδός Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Καισαριανή κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο :∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν εργολήπτες φυσικά πρόσωπα ή εργοληπτικές 
εταιρείες που αποδεδειγµένα ασχολούνται µε τα έργα πρασίνου, εγγεγραµµένοι στο Γεωτεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕ) ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο από το 
οποίο 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.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Κρατικών Προµηθειών. 
? Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 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, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις 
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 
60/2007, και 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. 
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1Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη 
συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει 
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
2Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται 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. 
 
Τα αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.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 6ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 
118/2007, 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.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) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 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 ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (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. 
 
6.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 
 
Σε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά: 
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της 

µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται 
τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται ότι χρόνο ισχύος της προσφοράς,  δεν θα είναι 
µικρότερος από τον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 12. 

 
Α) Για τους Έλληνες πολίτες: 
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1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Πιστοποιητικό Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕ), στο οποίο φαίνεται ότι είναι 
εγγεγραµµένοι σε αυτό, ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο από το οποίο να αποδεικνύεται η 
δυνατότητα παροχής υπηρεσίας στην συντήρηση χώρων πρασίνου , µετά του απαραίτητου εξοπλισµού.  
3. Εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ Α2 και άνω για έργα πρασίνου 
4. 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. 
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. 
5. 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. 
6. Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι  συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 
εκπροσώπησης. 
Επίσης, 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 ∆.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. 
7. 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/∆ΕΥ 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 
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
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-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
8. 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 συµβιβασµού 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. 
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 
- ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα σχετικό µε την 
επαγγελµατική διαγωγή του.  
- ∆εν 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. 
- ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή 
του Π.∆. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
10. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση µε τους φορείς του ∆ηµοσίου ή 
Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. όπου έχουν αναλάβει παρόµοιες εργασίες  κατά την τελευταία τριετία, µε αναφορά του 
αντίστοιχου συµβατικού ποσού και της ηµεροµηνίας της σύµβασης. 
11Κατάσταση προσωπικού. 
12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό για 
την άρτια εκτέλεση της εργασίας. 
13. Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρεις 
προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους του 
κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό 
προµήθεια υλικό, κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. 
 
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. 
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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 (3) και (7) 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, 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. 
66. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών 
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 
7 
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. 
 
∆. Για τους συνεταιρισµούς: 
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α. 
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
Ε. Για τις  κοινοπραξίες: 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόµενο που συµµετέχει στην 
κοινοπραξία. 
β. Εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ αντίστοιχης κατηγορίας για έργα πρασίνου 
γ. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 
δ. 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 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 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 στον διαγωνισµό 
• 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 
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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 ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του ν.1599/1986, όσον αφορά 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την 
αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.∆. 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 
Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών . 
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. 
Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι 
ελλιπή, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 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 
∆ηµοσίων 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.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 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. 
∆εν 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. ΕΓΓΎΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΌ 
 
- 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 2.262,00 € , αναγνωρισµένης 
Τράπεζας ή Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Τ.Π.Κ.∆. 
- 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. 
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- Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ∆ήµο Καισαριανής, τον αριθµό της εγγύησης, το 
ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
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. 
 
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της  συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν η κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού 
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. 
 
�Γ. Περιεχόµενο Εγγυήσεων 
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
- Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
- Τον εκδότη. 
- Τον ∆ήµο προς τον οποίο απευθύνεται. 
- Τον αριθµό της εγγύησης. 
- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
- Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
- Τη σχετική διακήρυξη, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού (για την εγγύηση συµµετοχής). 
- 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως. 
- 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα 
καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
- Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
- 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : 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.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
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 
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και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
στο Π.∆. 60/07. 
 
8.2 Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 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 «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 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 : 
 
∆ικαιολογητικά 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.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 «∆ικαιολογητικά 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 την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
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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 «∆ικαιολογητικά 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 (Προµηθευτή). 
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. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής 
προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3) 
δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ενιαίου ποσοστού της έκπτωσης που 
προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για την αντίστοιχη εργασία. 
 
Ενδεικτικό παράδειγµα 
Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιµής (όπως ακριβώς ζητείται από τη ∆ιακήρυξη) 
12%. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή 
προσφοράς 73.170,70 - (73.170,70 χ 0,12)= 64.390,22 
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 και το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, 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. 
 
8.3 Τρόπος πληρωµής. 
Καθώς οι εργασίες θα είναι τµηµατικές, και οι πληρωµές θα είναι τµηµατικές µετά την υποβολή επιµετρήσεων 
και πιστοποιήσεων και την τιµολόγηση αυτών. 
Η κάθε πληρωµή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τµηµατικής εργασίας, µετά την παραλαβή και τη σύνταξη 
του σχετικού πρωτοκόλλου παραδοτέων από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης. 
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 2015 . Η πληρωµή θα γίνεται µετά την έκδοση των σχετικών τιµολογίων 
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
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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 ∆ήµο. 
 
8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 
Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν δήλωση, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, ότι δεν απασχολούν ή 
εκµεταλλεύονται, οι ίδιοι ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των 
Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας.  
 
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 
∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
? Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες  
? ∆ιευκρινίσεις 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 ενώπιον 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (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 
«∆ικαιολογητικά 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 «∆ικαιολογητικά 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 10ο  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 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 
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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. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – 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 ∆ήµου η οποία διατηρεί το δικαίωµα 
περί κατακύρωσης ή µη. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
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 ψηφιακή υπογραφή. 
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. 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής παρόχου 
σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 
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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 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 µε την αποστολή 
σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (φαξ) ή µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο (e mail) ή µε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη. 
Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο : 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 ∆ήµο, 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. 
- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα. 
- Την συµφωνηθείσα τιµή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή. 
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωµής. 
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- 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 προµηθευτή και τον ∆ήµαρχο. 
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 14ο : 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 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. 
 
ΆΡΘΡΟ 15ο . ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο προβλεπόµενος χρόνος των εργασιών ανάπλασης και αναβάθµισης των κοινόχρηστων  χώρων πρασίνου 
του ∆ήµου αφορά χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. και τίθεται εν ισχύ 
κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
1Ο 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. 
2Ο 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. 
3Ο 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. 
4Το προσωπικό που θα απασχολείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας, θα προσλαµβάνεται απ’ 
ευθείας από τον ανάδοχο. 
5Επίσης 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 
7Ο 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. 
8Ο ανάδοχος οφείλει να ασφαλίσει τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, οχήµατα και µηχανήµατα έναντι 
οποιονδήποτε κινδύνων, ατυχηµάτων τρίτων προσώπων και ζηµιών σε ξένες ιδιοκτησίες. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να  τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (σε συνδυασµό και µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΜΕΛΕΤΗ) 
 
�ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Η µελέτη αυτή αφορά στην ανάπλαση τµηµάτων του Πάρκου του Σκοπευτηρίου ∆ήµου Καισαριανής 
(Αλσος 16 στρέµµατα και 300αρης στόχος 40 στρέµµατα), πάρκο σηµασίας που βρίσκεται βαρυκεντρικά στο 
µέσο της πόλης γειτνιάζει ανατολικά µε το συγκρότηµα (Γυµνάσια , Λύκεια, ∆ηµοτικά, Νηπιαγωγείο ΤΕΛ) και 
αποτελεί τη συνδετήρια καθηµερινή διέλευση των κατοίκων των δύο τµηµάτων της πόλης. 
 
 Παράλληλα προτείνεται η ανάπλαση στο πάρκο Ειρήνης που βρίσκεται στο πάνω τµήµα της Καισαριανής, 
χώρος 6,5 στρεµµάτων µε υφιστάµενη υψηλή βλάστηση, πεύκα, κυπαρίσσια που γειτνιάζει µε δύο (2) σχολικά 
συγκροτήµατα και είναι χώρος αναψυχής, παιχνιδιού και αθλοπαιδιών). Εξυπηρετεί δε όλες τις ηλικίες ως 
βασικός πνεύµονας της Καισαριανής. 
 
Με την προτεινόµενη ανάπλαση θα καλυφθεί το βλαστητικό κενό στους χώρους παρέµβασης µε φυτοτεχνικές 
παρεµβάσεις, ενώ θα αντιµετωπισθεί η αισθητική επαναφορά των υπό µελέτη περιοχών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού και της αειφόρου ανάπτυξης. 
 
�ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 
ΑΛΣΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 
 
Α) Η φυτική παρέµβαση θα γίνει µε συµπλήρωση θάµνων της Ελληνικής χλωρίδας, π.χ. βιβούρνο , Αγγελική, 
Λιγγούστρο κ.λ.π. που θα ντύσουν τις διαδροµές γύρω από τις δύο παιδικές χαρές στο Αλσος Σκοπευτηρίου, 
ενώ καλλωπιστικοί θάµνοι ανθεκτικοί (Ιουστίτσια, Κασσια, Αβούτηλο) θα φυτευθούν εκατέρωθεν του 
κεντρικού διαδρόµου που οδηγεί στο Θυσιαστήριο. 
 
Η διενέργεια κλαδοκαθαρισµών των υψηλών δένδρων µε γερανό είναι απαραίτητη για να αραιώσει η κόµη των 
δένδρων αυτών όπως (πεύκα, ευκάλυπτοι) που αποτελούν τον ανόροφο στο 70% του χώρου.  
 
Ετσι θα εξασφαλισθεί η ασφαλής παραµονή και χρήση του Αλσους από νήπια, παιδιά και ενήλικες. 
 
Η επαναφύτευση του λόφου πίσω από το καθιστικό στο κυκλικό συντριβάνι µε ποώδη αρωµατικά φυτά της 
Ελληνικής Χλωρίδας, βερβένα, λεβάντα, λεβαντίνη, ∆ενδρολίβανο έρπων, λεµονοθύµαρο, σάλβια, 
διµορφοθήκη πυζάρι , βερονίκη κ.λ.π. θα προσφέρει µία χρωµατική πινελιά σε αντίθεση µε το πράσινο των 
υπόλοιπων φυτών και θα δώσει την ευκαιρία της επαφής των επισκεπτών µε την ποικιλότητα της Ελληνικής 
Χλωρίδας. 
 
Σε έκταση 1,5 στρέµµατα θα γίνει επανασπορά γκαζόν µε µίγµα σκιάς γιατί τώρα έχει υποβαθµιστεί η περιοχή 
από το έντονο πάτηµα, ενώ παράλληλα θα αναβαθµιστεί και θα επεκταθεί το αυτοπότισµα εκµεταλλευόµενοι 
εκτός της ΕΥ∆ΑΠ και το νερό της  γεώτρησης ∆ερβενακίων  
 
�Β) 300αρης στόχος      
 
Η εν λόγω περιοχή είναι χώρος έκτασης 35 στρέµµατα υπό ανέγερση που γειτνιάζει µε το χώρο εκτέλεσης, το 
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και τη µάνδρα του σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίων Λυκείων και ∆ηµοτικών 
σχολείων. 
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Εδώ απαιτείται η διαµόρφωση του χώρου µπροστά και πίσω από το µουσείο της Εθνικής Αντίστασης και 
τµηµατική επανασπορά 2-3 τµηµάτων όπου έχουν υποστεί βλάβη από το συνεχές πάτηµα, µε σπόρο ανθεκτικό 
στην πίεση και στις ασθένειες. 
 
Παράλληλα θα ντυθεί µε ποικίλα είδη θάµνων και ποωδών φυτών το παρτέρι παραπλεύρως του µανδρότοιχου 
των σχολείων και θα ενισχυθεί η βλάστηση σε ποώδη φυτά κοντά στο ρυάκι και σε κάποια πρανή ώστε να 
τονισθεί το ενδιαφέρον στο τοπίο. 
 
Απαραίτητη είναι η συµπλήρωση σε δένδρα καλλωπιστικής αξίας ικανού µεγέθους, όπως, Προύνος, Αλµυρίκι 
καλλωπιστική ροδιά κ.λ.π.  
 
Ετσι θα γίνει πιο ενδιαφέρουσα η παραµονή στο πάρκο που συγκεντρώνει πλήθος κόσµου λόγω της επίσκεψης 
στο χώρο εκτέλεσης των 200 και µελλοντικά στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης όπου θα έχει αποπερατωθεί. 
 
�Γ) ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ      
 
Πρόκειται για την παρέµβαση σε ένα χώρο έκτασης 6,5 στρεµµάτων µε υπάρχουσα φυσική βλάστηση ανόροφο 
από  κυπαρίσσια, πεύκα, ψευδακακίες κ.λ.π..  
 
Οι φυτοτεχνικές παρεµβάσεις αφορούν τη διαµόρφωση – κλάδεµα των παλιών θάµνων και περιποίηση της 
κόµης των υπαρχόντων δένδρων, ώστε να µπορούν µε ασφάλεια να αναπτυχθούν στον υπόροφο οι 
δραστηριότητες παιχνιδιού των παιδιών. 
 
Οι νέες φυτεύσεις που προτείνονται αφορούν κύρια την περιοχή που αναπτύσσεται η παιδική χαρά και 
χρησιµοποιήθηκαν θάµνοι και ποώδη είδη ανθεκτικά και φιλικά στα παιδιά, χωρίς αγκάθια , π.χ. (κυδώνιαστρο 
οριζοντιόκλαδο, τεύκτριο, Αγγελική). 
 
Παράλληλα προτείνονται και ποώδη αρωµατικά φυτά όπως µυρτιά, λεβάντα σάλβια, ρίγανη και ανθοφόρα είδη 
π.χ. ∆ενδρολίβανο έρπων, διµορφοθήκη , βερβένα κ.λ.π. ώστε να δοθεί χρώµα και εποχιακότητα στην εν λόγω 
περιοχή. 
 
Περιφερειακά κατά µήκος της περίφραξης θα γίνουν συµπληρώσεις όπου απαιτείατι µε αναρριχώµενα µε 
χρώµα όπως βουκαµβίλια Γιασεµί, humile, αγιόκληµα κ.λ.π., ενώ θα προστεθούν τµηµατικά θάµνοι 
καλλωπιστικοί για να συµπληρωθούν φυτευτικά κενά όπου απαιτείται. 
 
Σε κάποια σηµεία π.χ. στο πίσω µέρος της Παιδικής Χαράς και στα παρτέρια παραπλεύρως του οικίσκου θα 
φυτευθούν δένδρα π.χ. κουτσουπιά , πλατάνι, accerifolia, Γιακαράνδα για να δοθεί χρώµα όπου υπάρχει 
ξέφωτο.       
 
�ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΦΥΤΩΝ 
∆ΕΝ∆ΡΑ 
 

Τα είδη τα οποία προτείνονται είναι ανάλογα µε τις µικροκλιµατολογικές συνθήκες του κάθε χώρου και 
µε τον ιδιαίτερο σκοπό που πρέπει να εξυπηρετήσουν , π.χ. είδη µε κλαίουσα µορφή schinus molle, στο κέντρο 
του οπτικού πεδίου. 
 



     

20/76 

 Είδη µε χαρακτηριστική άνθιση και χρώµα φύλλων π.χ. προύνος Ακακία Κωνσταντινουπόλεως, εκατέρωθεν 
των διαδρόµων, ώστε να τονίζουν ευχάριστα τις καµπύλες του πάρκου και να προσφέρουν σκίαση και 
ενδιαφέρον στους περιπατητές. 
 
�ΘΑΜΝΟΙ  
 
Οι θάµνοι οι οποίοι θα φυτευθούν χωρίζονται σε αυτούς µε εξαίρετη καλλωπιστική αξία, λόγω άνθισης µορφής 
κ.λ.π., οι οποίοι φυτεύονται µεµονωµένοι, π.χ. Αβούτηλο, Καλληστήµονας, Φειζόα, Σπιραία, φορσύφια, 
πλουµπέρια κ.λ.π., ενώ οι θάµνοι για µπορντούρα είναι Αγγελική, βιβούρνο, Τεξάνουµ, Λιγγουστρίνι, Αγγελική 
µικρόφυλλη. κ.λ.π. 
 
�ΠΟΩ∆Η    
 
Για χαµηλές φυτεύσεις ώστε να ντύνονται πρανή χωρίς να κόβεται η οπτική επαφή χρησιµοποιούν και ποικιλία 
ποωδών φυτών όπως: Μυρτιά, Λεβάντα  Λεβαντίνη, ∆ενδρολίβανο, Σινεράρια, Βίγκα, ∆ιµορφοθήκη, βερβένα , 
βερονίκη κ.λ.π. 
 
�ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ 
 
Οι τραιανταφυλλιές χρησιµοποιούνται σε οµάδες φύτευσης 0,30 Χ 0,30 στον 300αρη στόχο για να δώσουν 
µόνιµο χρώµα σε κάποια παρτέρια µπροστά από το µουσείο Εθνικής Αντίστασης. 
 
�ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ 
 
Στο Σκοπευτήριο δεν προτείνεται η χρήση τους, παρά µόνο σηµειακά στα καθιστικά που βρίσκονται στην 
πλατεία του µουσείου Εθνικής Αντίστασης, ενώ στο πάρκο Ειρήνης χρησιµοποιούνται για να ντύσουν την 
περίφραξη, περιφερειακά και να δώσουν χρώµα και µυρωδιά. 
Τα είδη που θα χρησιµοποιηθούν είναι βουκαµβίλια, Γιασεµί humile, Καπένια αείφυλλη, Γουιστέρια, Γιασεµί 
χιώτικο κ.λ.π. 
 
�ΑΡ∆ΕΥΣΗ  
 
Η Αρδευση θα γίνει σε όλους τους χώρους µε αυτοπότισµα computer, ηλεκτροβάνες κ.λ.π. και επέκταση της 
άρδευσης µε αξιοποίηση της γεώτρησης και στο Αλσος Σκοπευτηρίου για οικονοµία.   
   
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
 
Α. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 Τα φυτά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και εµφάνισης εύρωστα και υγιή, αναπτυγµένα 
σε φυτοδοχεία ή σε πλαστικά σακίδια ανάλογα. 
 
Τα δένδρα πλατύφυλλα ή κωνοφόρα θα πρέπει να είναι ύψους 1,5-1,7 m τα δε χαρακτηριζόµενα σαν extra  
δένδρα θα πρέπει να είναι ύψους 2-2,5 m µε περίµετρο κορµού 8-10 cm αναπτυγµένα σε φυτοδοχεία µε 
καλοσχηµατισµένη κόµη και ευθυταινία. 
 
Οι θάµνοι µπορντούρας θα πρέπει να έχουν ύψος µεγαλύτερο των 80 cm µε πλούσιο ριζικό σύστηµα. 
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Οι extra  θάµνοι θα πρέπει να είναι ανεπτυγµένοι σε φυτοδοχεία ύψους 1,5-2 cm µε οµοιόµορφη κόµη και 
πλούσιο ριζικό σύστηµα. 
 
�Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΩΝ      
 
 Η µέθοδος φύτευσης θα είναι αυτή της τοποθέτησης σε λάκκους όπου το µέγεθος θα είναι 
για τα δένδρα 0,70 Χ0,70Χ0,70 m για τους θάµνους 0,50Χ0,50Χ0,50 m και για τα ποώδη 0,30Χ0,30Χ0,30 m 
και θα προστεθεί εδαφοβελτιωτικό τύπου polychoum (όπου απαιτείται) σε συνεννόηση µε την µε την υπηρεσία. 
 
�Γ. Ε∆ΑΦΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ    
 
 Το κηπαίο χώµα που θα τοποθετηθεί στους χώρους φύτευσης θα πρέπει να είναι 
εµπλουτισµένο µε ικανή ποσότητα οργανικής ουσίας και δεν θα προέρχεται από βάθος µεγαλύτερο από 0,70 m. 
Το χρώµα του θα πρέπει να είναι σκούρο καστανό, η περιεκτικότητά του θα είναι 20-30% άργιλος, 50-70% 
άµµος. Επίσης δεν θα περιέχεται ποσότητα από αλάτι. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιβαρυνθεί µε τη δαπάνη για τον εργαστηριακό έλεγχο του κηπαίου 
χώµατος που θα κάνει η υπηρεσία στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας του Υπουργείου Γεωργίας. Κάθε 
δειγµατοληψία θα γίνεται για ποσότητα το πολύ 5000 m3  χώµα. 
 
Η φυτική γη δεν θα έχει ξένες προσµίξεις, όπως υλικά κατεδάφισης, υπολείµµατα από οικοδοµές λίθων, 
χαλικιών, ύαλου, ασβέστη κ.λ.π. ή ακόµα και δύσκολα διασπώµενα υπολείµµατα από φυτά, όπως καθορίζεται 
στην Π.Τ.Π.Χ.Ι. για έργα οδοποιίας. 
  
ΆΡΘΡΟ 18 ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 
1Ο 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 
2Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν 
παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. 
 
ΆΡΘΡΟ 19 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί:, 
�στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 
�σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα ( ή ∆ηµοπρασιών) πανελλαδικής κυκλοφορίας 
�σε µία ηµερήσια εφηµερίδα γενικού ενδιαφέροντος πανελλαδικής κυκλοφορίας 
�σε δύο εβδοµαδιαίες του Νοµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/07 
�στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Πλήρες αντίγραφο της ∆ιακήρυξης θα σταλεί στο ΓΕΩΤΕ 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.kessariani.gr  
Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 
            Καισαριανή                          Θεωρήθηκε    
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    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ                  Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
�           ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                       
                  ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                          
�ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ          
 
 
  ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
   ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Τιµαριθµική 2012Γ 
 
 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  
 1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, 
 όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 
  
 1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν 
 ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
 περιλαµβάνονται: 
 1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται 
 στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων 
 τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 
 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 την 
 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 σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και 
 δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
 Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε 
 άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
 απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του 
 έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο 
 Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων. 
 1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και 
 προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µή, που είναι αναγκαία για την 
 έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και 
 τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα 
 παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη 
 των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν σύµφωνα µε την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους 
 δηµοπράτησης. 
 1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς 
 ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, 
 επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι 
 προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον 
 τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 
 1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, 
 διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, 
 τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους 
 ∆ηµοπράτησης. 
 1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
 αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό 
 αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 
 1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη µεταφορά των 
 δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό 
 εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης. 
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 1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων στο 
 εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και 
 λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά 
 των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής 
 ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το 
 πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους 
 περιβαλλοντικούς και λοιπούς συµβατικούς  όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας 
 του ∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή 
 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης). 
 1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, 
 εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του 
 έργου. 
 1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης  
 βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 
 1.3.10 Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις 
 δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά 
 τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων,  εργασία, κ.λπ.) 
 1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για 
 την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, 
 η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση 
 (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,η κάθε 
 είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν 
 απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, 
 ανταλλακτικά κ.λπ. 
 Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν 
 άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία  (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την 
 αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές 
 αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η 
 µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή 
 εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
 προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που 
 ισχύουν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 1.3.13 Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και µετακινήσεις µηχανηµάτων και 
 προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, 
 µη παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές 
 παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη 
 κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις αναγκαίες µετρήσεις (τοπογραφικές, 
 γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των 
 συµβατικών τευχών είτε αυτές αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιµολογίου 
 καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και 
 λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές των 
 κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα 
 κλπ.). 
 1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της 
 οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις 
 γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά. 
 1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και 
 πολυγωνοµετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη 
 εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη µελετών εφαρµογής, 
 κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι 
 δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο 
 χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε 
 όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που 
 κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου 
 Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
 1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών 
 εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον 
 Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα 
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 υποβληθούν  για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση 
 των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή µορφή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να 
 υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου 
 συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη «όπως 
 κατασκευάσθηκε». 
 1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών 
 δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη και οι 
 εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται 
 διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 
 1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων 
 νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 
 1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
 Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο 
 σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης. 
 1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από 
 ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου 
 καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια  σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς 
 όρους. 
 1.3.22 Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας,  κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών 
 εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 1.3.23 Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για 
 την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 
 εργασιών, περιλαµβανοµένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση 
 και αποµάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, 
 δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους. 
 1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη  
 συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα 
 οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών 
 διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
 στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης 
 1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ. 
 1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασµό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες 
 ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία ή και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται 
 διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το 
 εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση 
 τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και 
 ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 
 1.3.29 Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των 
 κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισµού 
 και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων 
 κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι 
 δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους 
 δηµοπράτησης. 
 1.3.30 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως µελέτες σύνθεσης 
 σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως 
 προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 1.3.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο 
 µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και 
 ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους 
 Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου. 
  
 1.4 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξοδα του 
 αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, 
 σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, 
 τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων 
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 κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα. 
  
 Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό 
 (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως 
 αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 
  
 1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
  
  
 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών 
 της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών. 
 2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, 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, επιµετρούµενης 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 ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου. 
 2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι 
 η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες 
 επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο 
 Τιµολόγιο. 
 2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον (συνοπτικό) πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 
  
  
 2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  
 2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
  
 Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
  
 * Ως «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από 
 επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά. 
 * Ως «γαίες και ηµίβραχος» χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα  
 αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος 
 βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα 
 (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 
 * Ως «βράχος» χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε 
 εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του 
 ‘’βράχου’’ περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3. 
 * Ως «σκληρά γρανιτικά» και «κροκαλοπαγή» χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί από 
 πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 
 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 
 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη) 
  
 2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 
 Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προµηθευτεί και να 
 τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 
 - Χειρολαβές 
 - Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης 
 (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 
 - Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης 
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 (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 
 - Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης 
 χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 
 - Κλειδαριές και κύλινδροι 
 - Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
 - Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος 
 - Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 
 - Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 
 - Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε 
 διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 
 - Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών 
 - Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, 
 στο άνω µέρος της θύρας. 
 - Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 
 - Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 
 - Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 
 - Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά 
 ασφαλείας. 
 - Αναστολείς (stoppers) 
 - Αναστολείς θύρας - δαπέδου 
 - Αναστολείς θύρας - τοίχου 
 - Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 
 - Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 
 - Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 
 - Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 
 - Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 
 - Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 
 - Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key 
 - Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 
 - Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού, µε συσκευή 
 µικροκυµάτων 
  
 Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται 
 από τις κείµενες «περί ∆ηµοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 
 Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος. 
  
  
 2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) γραµµικών 
 στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 
 Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν 
 χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού. Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, 
 ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός 
 εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
 Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιµετρήθηκε (-αν) σύµφωνα µε τα 
 ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα 
 διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην 
 ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία 
 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι». 
  
 Όλες οι τιµές όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη 
 επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος 
 µεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των 
 ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο του Τιµολογίου που αφορά προηγούµενες εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή όταν 
 τα ικριώµατα πληρώνονται ιδιαιτέρως.   
 Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα µε τις εργασίες προπαρασκευής 
 και ανακαίνισης ή χρωµατισµού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε τις ιδιαίτερες τιµές τους. 
  
 Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση 
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 των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις 
 ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η 
 εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που 
 απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωµατισµών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους. 
  
 Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ’ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των 
 χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των 
 εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, 
 απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 
  
  
  
 α/α      Είδος       Συντελεστής 
 1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή 
 µε υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
 50% του ύψους κάσσας θύρας. 
 α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)    2,30 
 β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου    2,70 
 γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου    3,00 
 2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
 µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
 50% του ύψους κάσσας θύρας. 
 α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)    1,90 
 β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου    2,30 
 γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου    2,60 
 3. Υαλοστάσια : 
 α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)    1,00 
 β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου    1,40 
 γ) µε κάσσα επί µπατικού     1,80 
 δ) παραθύρων ρολλών      1,60 
 ε) σιδερένια       1,00 
 4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
 γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών.    3,70 
 5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
 εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου   2,60 
 6. Σιδερένιες θύρες : 
 α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα   2,80 
 β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές  2,00 
 γ) χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 1,00 
 δ) µε κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ  1,60 
 7. Προπετάσµατα σιδηρά : 
 α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα     2,50 
 β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα     1,00 
 γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)     1,60 
 8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 
 α) απλού ή συνθέτου σχεδίου     1,00 
 β) πολυσυνθέτου σχεδίου      1,50 
 9. Θερµαντικά σώµατα : 
 Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των 
 Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
 των θερµαντικών σωµάτων 
  
  
 2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
  
 1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα 
  
 ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
  
 1 Πεντέλης  Λευκό 
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 2 Κοκκιναρά  Τεφρόν 
 3 Κοζάνης  Λευκό 
 4 Αγ. Μαρίνας  Λευκό συνεφώδες 
 5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
 6 Μαραθώνα  Γκρί 
 7 Νάξου   Λευκό 
 8 Αλιβερίου  Τεφρόχρουν -µελανό 
 9 Μαραθώνα  Τεφρόχρουν - µελανό  
 
 10 Βέροιας  Λευκό 
 11 Θάσου   Λευκό 
 12 Πηλίου  Λευκό 
  
 ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
  
 1 Ερέτριας   Ερυθρότεφρο 
 2 Αµαρύνθου   Ερυθρότεφρο 
 3 ∆οµβραϊνης Θηβών  Μπεζ 
 4 ∆οµβραϊνης Θηβών  Κίτρινο 
 5 ∆οµβραϊνης Θηβών  Ερυθρό 
 6 Στύρων   Πράσινο 
 7 Λάρισας   Πράσινο 
 8 Ιωαννίνων   Μπεζ 
 9 Φαρσάλων   Γκρι 
 10 Ύδρας    Ροδότεφρο πολύχρωµο 
 11 ∆ιονύσου   Χιονόλευκο 
  
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
  
 1 Ιωαννίνων  Ροδόχρουν 
 2 Χίου   Τεφρό 
 3 Χίου   Κίτρινο 
 4 Τήνου   Πράσινο 
 5 Ρόδου   Μπεζ 
 6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
 7 Βυτίνας  Μαύρο 
 8 Μάνης   Ερυθρό 
 9 Ναυπλίου  Ερυθρό 
 10 Ναυπλίου  Κίτρινο 
 11 Μυτιλήνης  Ερυθρό πολύχρωµο 
 12 Τρίπολης  Γκρι µε λευκές φέτες 
 13 Σαλαµίνας  Γκρι ή πολύχρωµο 
 14 Αράχωβας  Kαφέ 
  
 2.  Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 
 3.  Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο. 
  
  
 2.2.5.   ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 
  
 Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 
 61.30 και 61.31. 
  
 Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων  τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται  µε το άρθρο 
 78.05. 
  
 Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 
 78.12. 
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 Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες  
αλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης  
 γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές :   
 
 
Α.Τ. : 1 
 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Α05 
Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων δια κηπαίου χώµατος  
 προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.  
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710  100% 
 
 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55. Πλήρωση νησίδων  
και λοιπών χώρων µε κηπαίο χώµα.   
 ( ανά m3 τοποθετουµένου  κηπαίου  χώµατος, µετρουµένου επί τόπου τωυ έργου και µε 
 καταµέτρηση της  επιφάνειας που  διαστρώθηκε µε κηπαίο χώµα και του µέσου πάχους 
 διαστρώσεως αυτού)  
 (1 m3)   
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,00 
 
 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ  
 
 Α.Τ. : 2  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Γ02 Εµπλουτισµός κηπευτικού χώµατος µε ειδικά µείγµατα ενδεικτικού τύπου 
 "polychoum"  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Εµπλουτισµός κηπευτικού χώµατος µε ειδικά µείγµατα ενδεικτικού τύπου "polychoum  
 κατά την προετοιµασία της περιοχής ( λάκκου) φύτευσης δένδρων και θάµνων, ή και 
 κατά την εγκατάσταση χλοοτάπητα και γενικά πριν από οποιαδήποτε φύτευση, εφ' όσον 
 προβλέπεται από την µελέτη και δεν περιλαµβάνεται στα σχετικά άρθρα ανάλυσης 
 δηλαδή προµήθεια του υλικού, ανάµειξη µε το ήδη προετοιµασµένο ( φρεζαρισµένο και 
 χωρίς πέτρες) κηπευτικό χώµα σε κατάλληλη ποσότητα. Γενικά τα απαιτούµενα 
 βελτιωτικά εδάφους καθώς και η εργασία 
 (1 Χ100 lt)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 27,74 
 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 
 Α.Τ. : 3  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.1.2 Θάµνοι, κατηγορίας Θ1, Αβούτυλο, Abutilon striatum, µπάλα χώµατος 2 λίτρα, 
 ύψος 0,60 έως 0,80 µέτρα, αριθµός κλάδων 3  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,  
 τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
 και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη 
 κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  
  
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 1  Θάµνοι κατηγορίας  Θ1 
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 1. 2   Αβούτυλο, Abutilon striatum, µπάλα χώµατος 2 λίτρα, ύψος 0,60  
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 έως 0,80 µέτρα, αριθµός κλάδων 3   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 2,30  
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 4  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.3.17 Θάµνοι, κατηγορίας Θ3, Γιουνίπερους ορθόκ., Juniperus spp., µπάλα χώµατος 3 
 λίτρα, ύψος 0,40 µέτρα, αριθµός κλάδων 3  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,  
 τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
 και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη 
 κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  
  
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 3  Θάµνοι κατηγορίας  Θ3 
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 3.17   Γιουνίπερους ορθόκ., Juniperus spp., µπάλα χώµατος 3 λίτρα,  
 ύψος 0,40 µέτρα, αριθµός κλάδων 3   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 7,40 
 
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 Α.Τ. : 5  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.4.1 Θάµνοι, κατηγορίας Θ4, Αβελία µεγανθής, Abelia x grandiflora, µπάλα χώµατος 
 10 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,60 µέτρα, περίµετρος κόµης >1,20  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,  
 τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
 και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη 
 κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  
  
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 4  Θάµνοι κατηγορίας  Θ4 
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 4. 1   Αβελία µεγανθής, Abelia x grandiflora, µπάλα χώµατος 10 λίτρα,  
 ύψος 0,40 έως 0,60 µέτρα, περίµετρος κόµης >1,20   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 14,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 Α.Τ. : 6  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.5.1 Θάµνοι, κατηγορίας Θ5, Αβελία µεγανθής, Abelia x grandiflora, µπάλα χώµατος 
 18 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 µέτρα, περίµετρος κόµης >1,80  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,  
 τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
 και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη 
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 κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  
  
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 5  Θάµνοι κατηγορίας  Θ5 
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 5. 1   Αβελία µεγανθής, Abelia x grandiflora, µπάλα χώµατος 18 λίτρα,  
 ύψος 0,80 έως 1,00 µέτρα, περίµετρος κόµης >1,80   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 30,00  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : 7  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆03.4.5 Αναρριχώµενα, κατηγορίας Α4, Γιασεµί κίτρινο, Jasminum mesnyi, µπάλα 
 χώµατος 10 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 µέτρα, περίµετρος κόµης 5  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220  100% 
 
 Προµήθεια αναρριχώµενων φυτών µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,  
 φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
 προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
 απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχοµένων φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι 
 και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  
  
 ΝΑΠΡΣ ∆04.   4  Αναρριχώµενα κατηγορίας  Α4 
 ΝΑΠΡΣ ∆04.  4.  5   Γιασεµί κίτρινο, Jasminum mesnyi, µπάλα χώµατος 10 λίτρα,  
 ύψος 2,00 έως 2,50 µέτρα, περίµετρος κόµης 5   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 13,50 
 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 Α.Τ. : 8  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆01.4.39 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆4, Λαγκερστρέµια, Lagerstroemia indica, µπάλα χώµατος 
 12 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 µέτρα  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,  
 τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
 και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
 κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  
  
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 4  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆4 
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 4.39   Λαγκερστρέµια, Lagerstroemia indica, µπάλα χώµατος 12 λίτρα,  
 ύψος 2,50 έως 3,00 µέτρα  
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 25,00  
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : 9  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.2 Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων 
 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120  100% 
 
 Aνοιγµα λάκκων σε έδαφος γαιώδες- ηµιβραχώδες µε εργαλεία χειρός, καθώς και 
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 καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών,  
 σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή 
 περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,  
 εργαλείων και µέσων.  
  
 ΝΑΠΡΣ Ε02. 2  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,00 
 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ 

 
 Α.Τ. : 10  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.1 Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων 
 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130  100% 
 
 Aνοιγµα λάκκων σε έδαφος γαιώδες- ηµιβραχώδες µε εργαλεία χειρός, καθώς και 
 καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών,  
 σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή 
 περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,  
 εργαλείων και µέσων.  
  
 ΝΑΠΡΣ Ε02. 1  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,75  
 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
  
 Α.Τ. : 11  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.2 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 
 0,70 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110  100% 
 
 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, καθώς και καθαρισµός και 
 αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την 
 φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι 
 δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την 
 εκτέλεση της εργασίας 
  
 ΝΑΠΡΣ Ε04. 2  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,40 
 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 12  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.3 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου  0,40 - 1,50 lt  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση 
 του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την 
 επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
 σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
 την ΕΤΕΠ 10-05-01-00  
  
 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)  
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 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 0,80  
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 13  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 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 επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση 
 και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 10-05-01-00.  
  
 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).  
   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 1,30 
 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 
 Α.Τ. : 14  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.6 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 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,  
 σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης,  
 σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00  
  
 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).  
   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 3,00  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ 

 
 Α.Τ. : 15  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για µήκος πασσάλου πάνω 
 από 2,50 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240  100% 
 
 Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου,  
 πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.  
 Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τοπου 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.  
  
 Για µήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m  
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 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 4,00  
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 Α.Τ. : 16  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1 Λίπανση φυτών µε τα χέρια  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340  100% 
 
 Λίπανση φυτών µε τα χέρια, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 10-06-03-00. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσµατος και την 
 εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού.  
  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,10 
 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 17  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.1 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών, διαµέτρου από 0,41 έως 0,60 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5330  100% 
 
 Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιασδήποτε κλίσεως, µε εκσκαφή του 
 εδάφους γύρω από τον κορµό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και  αποµάκρυνση 
 τυχόν ζιζανίων και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 
 και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου 
 εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων.   
  
  
 ΝΑΠΡΣ ΣΤ01. 1  Με διάµετρο  από 0,41 έως 0,60 m  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)   
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,40  
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 18  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2 Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους 
 πάνω από 1,70 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5353  100% 
 
 Ανανέωση ( σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. 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.  
  
 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1  
 Ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω από 1,70 m  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,50 
 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 19  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m  
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 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100% 
 
 ∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
 την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. 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)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17,50 
 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 20  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.05 Κόψιµο - εκρίζωση θάµνων και δένδρων, εκρίζωση µεγάλων δένδρων 
 περιµέτρου κορµού από 1,21 µέχρι 1,50 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100% 
 
 Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων διάσπαρτων θάµνων και δένδρων,  
 αφού έχει προηγηθεί κοπή, και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό 
 αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του 
 εργατοτεχνικού προσωπικού και των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται 
 για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών.  
  
 ΝΑΠΡΣ Ζ02.05  Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού  από 1,21 µέχρι 1,50 m  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,00  
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  
  
 Α.Τ. : 21  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 16 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HD ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm  
 (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN  
 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην 
 τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 
 εξαρτηµάτων και µικροϋλικών ( καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση,  
 και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και 
 δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
  
 Η01.1. 1  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 16 mm  
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,30  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 22  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Σταλάκτης επικαθήµενος, αυτορυθµιζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος, επισκέψιµος, για 
 πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα 
 εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων 
 και δοκιµών, σύµφωνα  µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
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 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,22 
 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 23  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών ( Η/ Β), µε τα 
 υλικά εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
 ( άνοιγµα του λάκκου, διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων,  
 τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση,  
 προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε 
 άλλη απαραίτητη εργασία).  
  
 Η09.2.13. 4  ∆ιαστάσεις / Αριθµός Η/ Β:  50 x 60 cm, 6 Η/ Β 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 45,00 
 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : 24  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.2 Οικιακός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού χώρου, ελεγχόµενες Η/Β 8-9  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 
 
 Οικιακός προγραµµατιστής άρδευσης, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον 
 ανεξάρτητων προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα ( Η/ Β), µε 3 τουλάχιστον 
 εκκινήσεις ανά ηµέρα και πρόγραµµα, µε έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά 
 στάση, µε δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας και µε 
 ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας.  
  
 Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου προγραµµατιστή µε τα πάσης φύσεως εξαρτηµάτά 
 του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου,  
 ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
  
  
 Η09.2.5. 2  Ελεγχόµενες Η/ Β   8-9  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)   
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 250,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : 25  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.3 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα 
 κλπ  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100% 
 
 Κλάδέµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή 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.  
  
 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 3  
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 Μεγάλων δένδρων,  ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 200,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : 26  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.5 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα 
 κλπ  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100% 
 
 Κλάδέµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή 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.  
  
 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 5  
 Μεγάλων δένδρων,  ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 300,00  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

 
 Α.Τ. : 27  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.3.2 Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική, ευθείας ροής, χωρίς 
 µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, διατοµής 1 in µε απώλ.< 0,3m στα 8 m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Βάνες ελέγχου άρδευσης ( ηλεκτροβάνες), ευθείας ροής, µε χαµηλές απώλειες, ονοµ.  
 πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό 
 ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator)  
 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.  
  
 Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,  
 σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 10-08-01-00.  
  
 Η09.1.3. 2   Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης 
 ∆ιατοµής  1 in µε απώλ.< 0,3m στα 8 m3/h  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)   
  
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 65,00  
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : 28  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών ( Η/ Β), µε τα 
 υλικά εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
 ( άνοιγµα του λάκκου, διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων,  
 τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση,  
 προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε 
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 άλλη απαραίτητη εργασία).  
  
 Η09.2.13. 3  ∆ιαστάσεις / Αριθµός Η/ Β:  30 x 40 cm, 4 Η/ Β 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,00 
 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : 29  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.2.5.1 Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από ΡΕ µε σταλάκτες αυτορυθµιζόµενους και µε 
 µηχανισµό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, αποστάσεις 
 σταλακτών 33 cm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο ( ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες,  
 µε λαβύρινθο µακράς διαδροµής, θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη και µε µηχανισµό 
 αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, µε οµοιοµορφία παροχής σύµφωνα µε 
 τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', για πίεση 
 λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm. Προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων σύνδεσης και 
 µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε 
 τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
  
 ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
  
 Η08.2.5. 1  Αποστάσεις σταλακτών  33 cm   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  (Αριθµητικά) : 0,66  
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 32  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆01.5.1 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆5, Ακακία αισχηντιλή (Μιµόζα Νικαίας), Acacia dealbata  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,  
 τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
 και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
 κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  
  
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 5  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆5 
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 5. 1   Ακακία αισχηντιλή ( Μιµόζα Νικαίας), Acacia dealbata  
   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 45,00 
 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
  

 
 Α.Τ. : 33  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.7 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή 
 τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου 
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 µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης,  
 λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της 
 λεκάνης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.  
  
 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).  
   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 4,00  
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 Α.Τ. : 34  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.6 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, 
 ερείσµατα κλπ.  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100% 
 
 Κλάδέµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή 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.  
  
 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 6  
 Μεγάλων δένδρων,  ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ.  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 450,00  
 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : 35  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510  100% 
 
 Το αντικείµενο εγκατάστασης χλοοτάπητα µε σπορά περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  
  
 1. Την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί,  
 για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους.  
 2. Την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση της εµπλουτισµένης τύρφης,  
 περλίτη, χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε 
 βάθος 10-12 cm.  
 3. Την τελική διαµόρφωση της επιφάνειας µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να 
 δηµιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.  
 4. Την προµήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιηµένου, πρόσφατης 
 εσοδείας, συσκευασµένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του µίγµατος 
 και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά µε την προβλεπόµενη ποσότητα, ανάλογα µε 
 το είδος του σπόρου.  
 5. Την κάλυψη του σπόρου, την οµοιόµορφη κατανοµή µικτού λιπάσµατος µε 
 ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισµα της επιφάνειας.  
 6. Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο και εντοµοκτόνο σκεύασµα.  
 7. Την λίπανσή του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία.  
 8. Την αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 
 εγκατάσταση του χλοοτάπητα.  
 9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του 
 χλοοτάπητα µέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την 
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 αποµάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά 
 
 χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.  
 10. Το πρώτο κούρεµα και το κυλίνδρισµα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm.  
  
 Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε  την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 10-05-02-01. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του 
 εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για 
 την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.  
  
 Τιµή ανά στρέµµα ( στρ.)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.000,00 
 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

 

 
 Α.Τ. : 36  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.1 Κούρεµα χλοοτάπητα µε βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5530  100% 
 
 Κούρεµα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, µε χλοοκοπτική µηχανή συµπεριλαµβανοµένης 
 και της αποµάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόµενο χώρο χώρο των προϊόντων που 
 προκύπτουν από το κούρεµα, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 10-06-04-03.  
  
 Τιµή ανά στρέµµα ( στρ.)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 55,00 
 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : 37  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ07.1 Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε τα χέρια  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371  100% 
 
 Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε εργαλεία χειρός, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
 την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η εκρίζωση των ζιζανίων του χώρου του 
 χλοοτάπητα και η αποµάκρυνση και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.  
  
 Τιµή ανά στρέµµα ( στρ.)   
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 50,00  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : 38  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5540  100% 
 
 Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 10-06-03-00. 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.  
  
 Τιµή ανά στρέµµα ( στρ.)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,50  
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
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 Α.Τ. : 39  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ07.2 Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε  χρήση ζιζανιοκτόνων  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5372  100% 
 
 Ψεκασµός της επιφάνειας του χλοοτάπητα µε κατάλληλα ζιζανιοκτόνα για την 
 καταστροφή των ζιζανίων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 10-06-06-00. Περιλαµβάνονται οι απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού 
 προσωπικού, των σκευασµάτων, των µηχανηµάτων και των εργαλείων καθώς και η 
 σήµανση και η λήψη µέτρων προστασίας.  
  
 Τιµή ανά στρέµµα ( στρ.)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 40,00 
 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ 

 
 Α.Τ. : 40  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
 χλοοτάπητα  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140  100% 
 
 Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε 
 άχρηστου υλικού ( πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της 
 επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του 
 ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
 χλοοτάπητα χλοοτάπητα.  
  
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
 µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της 
 εργασίας.  
   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά στρέµµα ( στρ.)  (Αριθµητικά) : 105,00  
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 

 
 Α.Τ. : 41  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.3.2 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας  7 - 14 m, µε 
 σώµα ανύψωσης ανοξείδωτο  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up) γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας 
 ενεργείας 7-14 m, 3/4'' BSP, µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 
 προστασίας, µνήµη ρύθµισης τοµέα και σώµα ανύψωσης 10 cm ή µεγαλύτερο. Σύµφωνα 
 µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
  
 Προµήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου µε τα απαραίτητα ακροφύσια, τα 
 εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων 
 και δοκιµών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
  
 Η08.3.3. 2  Με σώµα ανύψωσης  ανοξείδωτο  
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 35,00 
 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
  
 Α.Τ. : 42  
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 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 20 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HD ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm  
 (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN  
 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην 
 τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 
 εξαρτηµάτων και µικροϋλικών ( καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση,  
 και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και 
 δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
  
 Η01.1. 2  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 20 mm  
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,35  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 44  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.4 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HD ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm  
 (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN  
 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην 
 τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 
 εξαρτηµάτων και µικροϋλικών ( καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση,  
 και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και 
 δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
  
 Η01.1. 4  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 32 mm  
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,65  
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 
 Α.Τ. : 46  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.7 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 63 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HD ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm  
 (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN  
 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην 
 τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 
 εξαρτηµάτων και µικροϋλικών ( καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση,  
 και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και 
 δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
  
 Η01.1. 7  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 63 mm  
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,65 
 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ       
 Α.Τ. : 48  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1 Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων 
 θάµνων ύψους έως 1,70 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5353  100% 
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 Ανανέωση ( σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. 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.  
 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1  
 Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως 1,70 m   
 
        Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,20 
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
 Τιµαριθµική 2012Γ  
 A.T. : 1  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Α05 Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων δια κηπαίου χώµατος  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710  100% 
 
 Πλήρωση νησίδων  και λοιπών χώρων µε κηπαίο χώµα.  
 ( ανά m3 τοποθετουµένου  κηπαίου  χώµατος, µετρουµένου επί τόπου τωυ έργου και µε 
 καταµέτρηση της  επιφάνειας που  διαστρώθηκε µε κηπαίο χώµα και του µέσου πάχους 
 διαστρώσεως αυτού)  
 (1 m3)   
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 12,00  
 (Ολογράφως) : ∆Ω∆ΕΚΑ 
 
 A.T. : 2  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Γ02 Εµπλουτισµός κηπευτικού χώµατος µε ειδικά µείγµατα ενδεικτικού τύπου 
 
 "polychoum"  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Εµπλουτισµός κηπευτικού χώµατος µε ειδικά µείγµατα ενδεικτικού τύπου "polychoum  
 κατά την προετοιµασία της περιοχής ( λάκκου) φύτευσης δένδρων και θάµνων, ή και 
 κατά την εγκατάσταση χλοοτάπητα και γενικά πριν από οποιαδήποτε φύτευση, εφ' όσον 
 προβλέπεται από την µελέτη και δεν περιλαµβάνεται στα σχετικά άρθρα ανάλυσης 
 δηλαδή προµήθεια του υλικού, ανάµειξη µε το ήδη προετοιµασµένο ( φρεζαρισµένο και 
 χωρίς πέτρες) κηπευτικό χώµα σε κατάλληλη ποσότητα. Γενικά τα απαιτούµενα 
 βελτιωτικά εδάφους καθώς και η εργασία 
 (1 Χ100 lt)  Υλικά 
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 Βελτιωτικό εδάφους ενδεικτικού τύπου 
 polychoum ή άλλου τύπου ανηγµένο σε 
 100 lt.   
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 27,74  
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 A.T. : 3  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.1.2 Θάµνοι, κατηγορίας Θ1, Αβούτυλο, Abutilon striatum, µπάλα χώµατος 2 λίτρα, 
 
 ύψος 0,60 έως 0,80 µέτρα, αριθµός κλάδων 3  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,  
 τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
 και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη 
 κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  
  
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 1  Θάµνοι κατηγορίας  Θ1 
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 1. 2   Αβούτυλο, Abutilon striatum, µπάλα χώµατος 2 λίτρα, ύψος 0,60  
 έως 0,80 µέτρα, αριθµός κλάδων 3   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 2,30 
 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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 Αναλυτικό τιµολόγιο : Τιµ. 2012Γ Σελίδα 2 
 
 A.T. : 4  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.3.17 Θάµνοι, κατηγορίας Θ3, Γιουνίπερους ορθόκ., Juniperus spp., µπάλα χώµατος 3 
 
 λίτρα, ύψος 0,40 µέτρα, αριθµός κλάδων 3  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,  
 τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
 και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη 
 κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  
  
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 3  Θάµνοι κατηγορίας  Θ3 
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 3.17   Γιουνίπερους ορθόκ., Juniperus spp., µπάλα χώµατος 3 λίτρα,  
 ύψος 0,40 µέτρα, αριθµός κλάδων 3   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 7,40  
 (Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 A.T. : 5  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.4.1 Θάµνοι, κατηγορίας Θ4, Αβελία µεγανθής, Abelia x grandiflora, µπάλα χώµατος 10 
 
 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,60 µέτρα, περίµετρος κόµης >1,20  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,  
 τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
 και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη 
 κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  
  
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 4  Θάµνοι κατηγορίας  Θ4 
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 4. 1   Αβελία µεγανθής, Abelia x grandiflora, µπάλα χώµατος 10 λίτρα,  
 ύψος 0,40 έως 0,60 µέτρα, περίµετρος κόµης >1,20   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 14,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
 
 A.T. : 6  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.5.1 Θάµνοι, κατηγορίας Θ5, Αβελία µεγανθής, Abelia x grandiflora, µπάλα χώµατος 18 
 
 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 µέτρα, περίµετρος κόµης >1,80  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,  
 τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
 και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη 
 κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  
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 ΝΑΠΡΣ ∆02. 5  Θάµνοι κατηγορίας  Θ5 
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 5. 1   Αβελία µεγανθής, Abelia x grandiflora, µπάλα χώµατος 18 λίτρα,  
 ύψος 0,80 έως 1,00 µέτρα, περίµετρος κόµης >1,80   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 30,00 
 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ  
  
 
 A.T. : 7  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆03.4.5 Αναρριχώµενα, κατηγορίας Α4, Γιασεµί κίτρινο, Jasminum mesnyi, µπάλα 
 
 χώµατος 10 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 µέτρα, περίµετρος κόµης 5  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220  100% 
 
 Προµήθεια αναρριχώµενων φυτών µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,  
 φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
 προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
 απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχοµένων φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι 
 και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  
  
 ΝΑΠΡΣ ∆04.   4  Αναρριχώµενα κατηγορίας  Α4 
 ΝΑΠΡΣ ∆04.  4.  5   Γιασεµί κίτρινο, Jasminum mesnyi, µπάλα χώµατος 10 λίτρα,  
 ύψος 2,00 έως 2,50 µέτρα, περίµετρος κόµης 5   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 13,50  
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 A.T. : 8  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆01.4.39 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆4, Λαγκερστρέµια, Lagerstroemia indica, µπάλα χώµατος 12 
 
 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 µέτρα  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,  
 τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
 και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
 κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  
  
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 4  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆4 
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 4.39   Λαγκερστρέµια, Lagerstroemia indica, µπάλα χώµατος 12 λίτρα,  
 ύψος 2,50 έως 3,00 µέτρα  
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 25,00  
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
 

 
 A.T. : 9  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.2 Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων 
 
 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m  
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 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120  100% 
 
 Aνοιγµα λάκκων σε έδαφος γαιώδες- ηµιβραχώδες µε εργαλεία χειρός, καθώς και 
 καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών,  
 σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή 
 περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,  
 εργαλείων και µέσων.  
  
 ΝΑΠΡΣ Ε02. 2  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ  
 
 A.T. : 10  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε02.1 Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων 
 
 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130  100% 
 
 Aνοιγµα λάκκων σε έδαφος γαιώδες- ηµιβραχώδες µε εργαλεία χειρός, καθώς και 
 καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών,  
 σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή 
 περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,  
 εργαλείων και µέσων.  
  
 ΝΑΠΡΣ Ε02. 1  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,75 
 
 (Ολογράφως) : ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 A.T. : 11  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.2 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 
 
 0,70 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110  100% 
 
 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, καθώς και καθαρισµός και 
 αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την 
 φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι 
 δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την 
 εκτέλεση της εργασίας 
  
 ΝΑΠΡΣ Ε04. 2  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,40 
 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

 
 A.T. : 12  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.3 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου  0,40 - 1,50 lt  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση 
 του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την 
 επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
 σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
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 την ΕΤΕΠ 10-05-01-00  
  
 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)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,80  
 (Ολογράφως) : ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 A.T. : 13  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 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 επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση 
 και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 10-05-01-00.  
  
 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)   
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,30  
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 A.T. : 14  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.6 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 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,  
 σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης,  
 σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00  
  
 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)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 3,00  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑ 
 
 A.T. : 15  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για µήκος πασσάλου πάνω από 
 
 2,50 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240  100% 
 
 Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου,  
 πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.  
 Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι 
 δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα 
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 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.  
  
 Για µήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,00  
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ 
 
 A.T. : 16  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1 Λίπανση φυτών µε τα χέρια  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340  100% 
 
 Λίπανση φυτών µε τα χέρια, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 10-06-03-00. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσµατος και την 
 εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού.  
  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)   
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,10 
 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  
  
 
 A.T. : 17  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.1 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών, διαµέτρου από 0,41 έως 0,60 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5330  100% 
 
 Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιασδήποτε κλίσεως, µε εκσκαφή του 
 εδάφους γύρω από τον κορµό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και  αποµάκρυνση 
 τυχόν ζιζανίων και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 
 και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου 
 εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων.  
  
 ΝΑΠΡΣ ΣΤ01. 1  Με διάµετρο  από 0,41 έως 0,60 m  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,40 
 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

 

 

 
 A.T. : 18  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2 Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους 
 
 πάνω από 1,70 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5353  100% 
 
 Ανανέωση ( σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. 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.  
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 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1  
 Ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω από 1,70 m  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 5,50 
 
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 A.T. : 19  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100% 
 
 ∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
 την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. 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)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 17,50 
 
 (Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 A.T. : 20  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.05 Κόψιµο - εκρίζωση θάµνων και δένδρων, εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου 
 
 κορµού από 1,21 µέχρι 1,50 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100% 
 
 Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων διάσπαρτων θάµνων και δένδρων,  
 αφού έχει προηγηθεί κοπή, και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό 
 αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του 
 εργατοτεχνικού προσωπικού και των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται 
 για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών.  
  
 ΝΑΠΡΣ Ζ02.05  Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού  από 1,21 µέχρι 1,50 m  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,00  
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ 
 

 
 A.T. : 21  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 16 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HD ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm  
 (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN  
 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην 
 τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 
 εξαρτηµάτων και µικροϋλικών ( καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση,  
 και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και 
 δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
  
 Η01.1. 1  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 16 mm  
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,30  
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 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 A.T. : 22  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Σταλάκτης επικαθήµενος, αυτορυθµιζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος, επισκέψιµος, για 
 πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα 
 εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων 
 και δοκιµών, σύµφωνα  µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)   
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,22  
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 A.T. : 23  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών ( Η/ Β), µε τα 
 υλικά εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
 ( άνοιγµα του λάκκου, διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων,  
 τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση,  
 προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε 
 άλλη απαραίτητη εργασία).  
  
 Η09.2.13. 4  ∆ιαστάσεις / Αριθµός Η/ Β:  50 x 60 cm, 6 Η/ Β 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 45,00 
 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 A.T. : 24  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.2 Οικιακός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού χώρου, ελεγχόµενες Η/Β 8-9  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 
 
 Οικιακός προγραµµατιστής άρδευσης, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον 
 ανεξάρτητων προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα ( Η/ Β), µε 3 τουλάχιστον 
 εκκινήσεις ανά ηµέρα και πρόγραµµα, µε έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά 
 στάση, µε δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβάνας και µε 
 ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας.  
  
 Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου προγραµµατιστή µε τα πάσης φύσεως εξαρτηµάτά 
 του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου,   
 ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
  
 Η09.2.5. 2  Ελεγχόµενες Η/ Β   8-9  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)   
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 250,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 
 A.T. : 25  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.3 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα 
 
 κλπ  



     

54/76 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100% 
 
 Κλάδέµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή 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.  
  
 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 3  
 Μεγάλων δένδρων,  ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 200,00  
 (Ολογράφως) : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ 
 
 A.T. : 26  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.5 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα 
 
 κλπ  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100% 
 
 Κλάδέµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή 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.  
  
 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 5  
 Μεγάλων δένδρων,  ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 300,00  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
 

 

 

 
 A.T. : 27  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.3.2 Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική, ευθείας ροής, χωρίς 
 
 µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, διατοµής 1 in µε απώλ.< 0,3m στα 8 m3/h  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Βάνες ελέγχου άρδευσης ( ηλεκτροβάνες), ευθείας ροής, µε χαµηλές απώλειες, ονοµ.  
 πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό 
 ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator)  
 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.  
  
 Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,  
 σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 10-08-01-00.  
  
 Η09.1.3. 2   Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης 
 ∆ιατοµής  1 in µε απώλ.< 0,3m στα 8 m3/h  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)   



     

55/76 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 65,00  
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 A.T. : 28  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών ( Η/ Β), µε τα 
 υλικά εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
 ( άνοιγµα του λάκκου, διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων,  
 τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση,  
 προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε 
 άλλη απαραίτητη εργασία).  
  
 Η09.2.13. 3  ∆ιαστάσεις / Αριθµός Η/ Β:  30 x 40 cm, 4 Η/ Β 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 25,00 
 
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
 
 A.T. : 29  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.2.5.1 Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από ΡΕ µε σταλάκτες αυτορυθµιζόµενους και µε 
 
 µηχανισµό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, αποστάσεις 
 σταλακτών 33 cm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο ( ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες,  
 µε λαβύρινθο µακράς διαδροµής, θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη και µε µηχανισµό 
 αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, µε οµοιοµορφία παροχής σύµφωνα µε 
 τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', για πίεση 
 λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm. Προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων σύνδεσης και 
 µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε 
 τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
  
 ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
  
 Η08.2.5. 1  Αποστάσεις σταλακτών  33 cm   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  (Αριθµητικά) : 0,66  
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 A.T. : 32  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\∆01.5.1 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆5, Ακακία αισχηντιλή (Μιµόζα Νικαίας), Acacia dealbata  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
 µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
 φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,  
 τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
 και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 
 κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
 ΕΤΕΠ 10-09-01-00.  
  
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 5  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆5 
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 ΝΑΠΡΣ ∆01. 5. 1   Ακακία αισχηντιλή ( Μιµόζα Νικαίας), Acacia dealbata  
   
 ΕΥΡΩΤιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  (Αριθµητικά) : 45,00 
 
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
 
 A.T. : 33  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.7 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100% 
 
 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 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 και µια άρδευση του µε κατάκλυση της 
 λεκάνης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.  
  
 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)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 4,00  
 (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ 
 
 A.T. : 34  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.6 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, 
 
 ερείσµατα κλπ.  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100% 
 
 Κλάδέµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή 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.  
  
 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 6  
 Μεγάλων δένδρων,  ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ.  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 450,00  
 (Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 
 A.T. : 35  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510  100% 
 
 Το αντικείµενο εγκατάστασης χλοοτάπητα µε σπορά περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  
  
 1. Την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί,  
 για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους.  
 2. Την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση της εµπλουτισµένης τύρφης,  
 περλίτη, χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε 
 βάθος 10-12 cm.  
 3. Την τελική διαµόρφωση της επιφάνειας µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να 
 δηµιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.  
 4. Την προµήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιηµένου, πρόσφατης 
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 εσοδείας, συσκευασµένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του µίγµατος 
 και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά µε την προβλεπόµενη ποσότητα, ανάλογα µε 
 το είδος του σπόρου.  
 5. Την κάλυψη του σπόρου, την οµοιόµορφη κατανοµή µικτού λιπάσµατος µε 
 ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισµα της επιφάνειας.  
 6. Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο και εντοµοκτόνο σκεύασµα.  
 7. Την λίπανσή του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία.  
 8. Την αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 
 εγκατάσταση του χλοοτάπητα.  
 9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του 
 χλοοτάπητα µέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την 
 αποµάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά 
 χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.  
 10. Το πρώτο κούρεµα και το κυλίνδρισµα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm.   
 
 Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε  την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 10-05-02-01. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του 
 εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για 
 την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.  
  
 Τιµή ανά στρέµµα ( στρ.)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2.000,00 
 
 (Ολογράφως) : ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 
 
 A.T. : 36  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.1 Κούρεµα χλοοτάπητα µε βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5530  100% 
 
 Κούρεµα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, µε χλοοκοπτική µηχανή συµπεριλαµβανοµένης 
 και της αποµάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόµενο χώρο χώρο των προϊόντων που 
 προκύπτουν από το κούρεµα, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 10-06-04-03.  
  
 Τιµή ανά στρέµµα ( στρ.)   
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 55,00  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 A.T. : 37  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ07.1 Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε τα χέρια  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371  100% 
 
 Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε εργαλεία χειρός, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και 
 την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαµβάνεται η εκρίζωση των ζιζανίων του χώρου του 
 χλοοτάπητα και η αποµάκρυνση και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.  
  
 Τιµή ανά στρέµµα ( στρ.)   
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 50,00  
 (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ 
 
 A.T. : 38  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5540  100% 
 
 Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
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 10-06-03-00. 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.  
  
 Τιµή ανά στρέµµα ( στρ.)   
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 22,50  
 (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 A.T. : 39  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ07.2 Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε  χρήση ζιζανιοκτόνων  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5372  100% 
 
 Ψεκασµός της επιφάνειας του χλοοτάπητα µε κατάλληλα ζιζανιοκτόνα για την 
 καταστροφή των ζιζανίων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
 10-06-06-00. Περιλαµβάνονται οι απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού 
 προσωπικού, των σκευασµάτων, των µηχανηµάτων και των εργαλείων καθώς και η 
 σήµανση και η λήψη µέτρων προστασίας.  
  
 Τιµή ανά στρέµµα ( στρ.)   
 
 ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 40,00  
 (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ 
 

 

 

 
 A.T. : 40  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
 
 χλοοτάπητα  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140  100% 
 
 Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε 
 άχρηστου υλικού ( πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της 
 επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του 
 ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
 χλοοτάπητα χλοοτάπητα.  
  
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
 µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της 
 εργασίας.  
  
 Τιµή ανά στρέµµα ( στρ.)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 105,00  
 (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ 
 
 A.T. : 41  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.3.2 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας  7 - 14 m, µε 
 σώµα ανύψωσης ανοξείδωτο  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up) γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας 
 ενεργείας 7-14 m, 3/4'' BSP, µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 
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 προστασίας, µνήµη ρύθµισης τοµέα και σώµα ανύψωσης 10 cm ή µεγαλύτερο. Σύµφωνα 
 µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
  
 Προµήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου µε τα απαραίτητα ακροφύσια, τα 
 εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων 
 και δοκιµών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
  
 Η08.3.3. 2  Με σώµα ανύψωσης  ανοξείδωτο 
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 35,00  
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 A.T. : 42  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 20 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HD ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm  
 (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN  
 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην 
 τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 
 εξαρτηµάτων και µικροϋλικών ( καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση,  
 και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και 
 δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
  
 Η01.1. 2  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 20 mm  
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,35 
 
 (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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 A.T. : 44  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.4 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HD ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm  
 (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN  
 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην 
 τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 
 εξαρτηµάτων και µικροϋλικών ( καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση,  
 και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και 
 δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
  
 Η01.1. 4  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 32 mm  
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 0,65  
 (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 A.T. : 46  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.7 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 63 mm  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100% 
 
 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HD ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm  
 (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN  
 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην 
 τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 
 εξαρτηµάτων και µικροϋλικών ( καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση,  
 και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και 
 δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
  
 Η01.1. 7  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 63 mm  
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,65  
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 A.T. : 48  
 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1 Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων 
 
 θάµνων ύψους έως 1,70 m  
 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5353  100% 
 
 Ανανέωση ( σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
 µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. 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.  
  
 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1  
 Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως 1,70 m  
 Τιµή ανά τεµάχιο ( τεµ)  ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 1,20  
 (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ          
      Μονάδα  Κωδικός   
Περιγραφή       A.T.   Ποσότητα 
      Mέτρησης  Αρθρου   
1.  πρασινο          

Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων δια κηπαίου χώµατος  m3 1 ΝΑΠΡΣ Ν\Α05 650,00 
Εµπλουτισµός κηπευτικού χώµατος µε ειδικά µείγµατα   2 ΝΑΠΡΣ Ν\Γ02 180,00 
ενδεικτικού τύπου "polychoum"         
Θάµνοι, κατηγορίας Θ1, Αβούτυλο, Abutilon striatum, µπάλα  τεµ 3 ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.1.2 2400,00 
χώµατος 2 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 µέτρα, αριθµός κλάδων 3       
Θάµνοι, κατηγορίας Θ3, Γιουνίπερους ορθόκ., Juniperus spp.,  τεµ 4 ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.3.17 1270,00 
µπάλα χώµατος 3 λίτρα, ύψος 0,40 µέτρα, αριθµός κλάδων 3       
Θάµνοι, κατηγορίας Θ4, Αβελία µεγανθής, Abelia x grandiflora,  τεµ 5 ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.4.1 915,00 
µπάλα χώµατος 10 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,60 µέτρα,       
περίµετρος κόµης >1,20         
Θάµνοι, κατηγορίας Θ5, Αβελία µεγανθής, Abelia x grandiflora,  τεµ 6 ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.5.1 30,00 
µπάλα χώµατος 18 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 µέτρα,       
περίµετρος κόµης >1,80         
Αναρριχώµενα, κατηγορίας Α4, Γιασεµί κίτρινο, Jasminum  τεµ 7 ΝΑΠΡΣ Φ\∆03.4.5 70,00 
mesnyi, µπάλα χώµατος 10 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 µέτρα,       
περίµετρος κόµης 5          
∆ένδρα, κατηγορίας ∆4, Λαγκερστρέµια, Lagerstroemia indica,  τεµ 8 ΝΑΠΡΣ Φ\∆01.4.39 50,00 
µπάλα χώµατος 12 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 µέτρα       
Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία  τεµ 9 ΝΑΠΡΣ Ε02.2 2450,00 
χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m        
Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία  τεµ 10 ΝΑΠΡΣ Ε02.1 2400,00 
χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m        
Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος,  τεµ 11 ΝΑΠΡΣ Ε04.2 90,00 
διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m         
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου  0,40 - 1,50 lt  τεµ 12 ΝΑΠΡΣ Ε09.3 2400,00 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt  τεµ 13 ΝΑΠΡΣ Ε09.5 2600,00 
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt  τεµ 14 ΝΑΠΡΣ Ε09.6 90,00 
Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για µήκος  τεµ 15 ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2 110,00 
πασσάλου πάνω από 2,50 m         
Λίπανση φυτών µε τα χέρια    τεµ 16 ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1 6500,00 
Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών, διαµέτρου από 0,41  τεµ 17 ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.1 2800,00 
έως 0,60 m          
Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων  τεµ 18 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2 200,00 
θάµνων, ύψους πάνω από 1,70 m         
∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m   τεµ 19 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1 30,00 
Κόψιµο - εκρίζωση θάµνων και δένδρων, εκρίζωση µεγάλων  τεµ 20 ΝΑΠΡΣ Ζ02.05 70,00 
δένδρων περιµέτρου κορµού από 1,21 µέχρι 1,50 m       
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής  m 21 ΝΑΠΡΣ Η01.1.1 9500,00 
διαµέτρου Φ 16 mm          
Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος   τεµ 22 ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 6500,00 
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β  τεµ 23 ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4 1,00 
Οικιακός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού χώρου,  τεµ 24 ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.2 1,00 
ελεγχόµενες Η/Β 8-9          
Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m,  τεµ 25 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.3 45,00 
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σε πλατείες, πάρκα κλπ         
Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m,  τεµ 26 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.5 25,00 
σε πλατείες, πάρκα κλπ         
           

          
      Μονάδα  Κωδικός   
Περιγραφή       A.T.   Ποσότητα 
      Mέτρησης  Αρθρου   
Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική,  τεµ 27 ΝΑΠΡΣ Η09.1.3.2 16,00 
ευθείας ροής, χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, διατοµής 1 in       
µε απώλ.< 0,3m στα 8 m3/h         
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β  τεµ 28 ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3 8,00 
∆ένδρα, κατηγορίας ∆5, Ακακία αισχηντιλή (Μιµόζα Νικαίας),  τεµ 32 ΝΑΠΡΣ Φ\∆01.5.1 40,00 
Acacia dealbata          
Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt  τεµ 33 ΝΑΠΡΣ Ε09.7 60,00 
Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m  τεµ 34 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.6 3,00 
σε νησίδες, ερείσµατα κλπ.         
Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά   στρ. 35 ΝΑΠΡΣ Ε13.1 5,00 
Κούρεµα χλοοτάπητα µε βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή  στρ. 36 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.1 15,00 
Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε  χρήση ζιζανιοκτόνων  στρ. 39 ΝΑΠΡΣ ΣΤ07.2 5,00 
Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε τα χέρια    στρ. 37 ΝΑΠΡΣ ΣΤ07.1 10,00 
Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική    στρ. 38 ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4 5,00 
Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή  στρ. 40 ΝΑΠΡΣ Γ01 10,00 
εγκατάσταση χλοοτάπητα         
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας  τεµ 41 ΝΑΠΡΣ Η08.3.3.2 150,00 
7 - 14 m, µε σώµα ανύψωσης ανοξείδωτο        
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής  m 42 ΝΑΠΡΣ Η01.1.2 1000,00 
διαµέτρου Φ 20 mm          
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής  m 44 ΝΑΠΡΣ Η01.1.4 2000,00 
διαµέτρου Φ 32 mm          
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής  m 46 ΝΑΠΡΣ Η01.1.7 1000,00 
διαµέτρου Φ 63 mm          
Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από ΡΕ µε σταλάκτες  m 29 ΝΑΠΡΣ Η08.2.5.1 6000,00 
αυτορυθµιζόµενους και µε µηχανισµό αποτροπής απορροής       
του νερού από το σωλήνα, αποστάσεις σταλακτών 33 cm       
Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών  τεµ 48 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1 600,00 
αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως 1,70 m        
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο εργασιών 
 
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανάπλαση τµηµάτων του Πάρκου του Σκοπευτηρίου 
∆ήµου Καισαριανής (Αλσος 16 στρέµµατα και 300αρης στόχος 40 στρέµµατα), πάρκο σηµασίας που βρίσκεται 
βαρυκεντρικά στο µέσο της πόλης γειτνιάζει ανατολικά µε το συγκρότηµα (Γυµνάσια , Λύκεια, ∆ηµοτικά, 
Νηπιαγωγείο ΤΕΛ) και αποτελεί τη συνδετήρια καθηµερινή διέλευση των κατοίκων των δύο τµηµάτων της 
πόλης. 
 
 Παράλληλα προτείνεται η ανάπλαση στο πάρκο Ειρήνης που βρίσκεται στο πάνω τµήµα της Καισαριανής, 
χώρος 6,5 στρεµµάτων µε υφιστάµενη υψηλή βλάστηση, πεύκα, κυπαρίσσια που γειτνιάζει µε δύο (2) σχολικά 
συγκροτήµατα και είναι χώρος αναψυχής, παιχνιδιού και αθλοπαιδιών). Εξυπηρετεί δε όλες τις ηλικίες ως 
βασικός πνεύµονας της Καισαριανής. 
 
Με την προτεινόµενη ανάπλαση θα καλυφθεί το βλαστητικό κενό στους χώρους παρέµβασης µε φυτοτεχνικές 
παρεµβάσεις, ενώ θα αντιµετωπισθεί η αισθητική επαναφορά των υπό µελέτη περιοχών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού και της αειφόρου ανάπτυξης. 
 
β) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 139.113,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
για την εκτέλεση των εργασιών πρασίνου χωρίς καµία υποχρέωση του ∆ήµου στην ανάλωση όλων των 
προαναφεροµένων ποσών.  

 

Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις 
 
Για την εκτέλεση του διαγωνισµού και της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω:  1) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».   

2) Του Π. . 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.».   
3) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).  
4) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και 
άλλες διατάξεις».  

5) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010)του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 
γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων ΟΤΑ Α΄βαθµ.» 6)Της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) µε την 
οποία ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων 7)Της απόφασης του Υπουργού Προεδρίας 3373/390/20-03-1975   

8)Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργία 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. .Η.Σ.)» 9)Της µε αριθµ πρωτ. Π1/542/4-
3-2014 εγκύκλιος µε θέµα « Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)»  
 
10)Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές ρυθµίσεις».   
11)Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις »  
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Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και οι λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση. 
 
 
Άρθρο 3ο  
Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία της εκτέλεσης εργασιών κατά σειρά είναι:  
α)  ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας  
β)Ο προϋπολογισµός  
γ)  Συγγραφή υποχρεώσεων  
δ)Η τεχνική περιγραφή 
 
 
Άρθρο 4ο  
Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας 
 

1. Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει το αρµόδιο όργανο 
κατά τις διατάξεις του Π∆ 28/80 του ισχύοντος ∆ΚΚ.  

2. Η ανάθεση θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.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/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και 
στο Π∆60/07.   
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :   

a. ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
 
 
Άρθρο 5ο  
Σύµβαση 
 

1. Στον πάροχο που θα γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία:  

α) Το είδος  
β) Την ποσότητα  
γ) Την τιµή  
δ) Το δήµο για τον οποίο προορίζετε η εργασία  
ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των 
όρων αυτών  
στ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.   

2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που 
ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.  

3. Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 



     

65/76 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

 
Ο πάροχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης 
αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο 
δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας 
της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) 
ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης.  

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό πάροχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του 
στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα 
στον αλλοδαπό πάροχο. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον πάροχο προβλέπεται να γίνει µε 
άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας 
της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την 
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

5. Η σχετική ειδοποίηση του αποστέλλεται ηλεκτρονικά και ο ανάδοχος υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε τα παραπάνω.   

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών(3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισµό. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον 
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους 
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

6. Εάν ο πάροχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της 
επιτροπής διαγωνισµού.  

 
 

Άρθρο 6οΕγγυητική καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

 
1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.  
α. Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) της συµβατικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ που του κατακυρώθηκε.  
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  
γ. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει απαραίτητα 
να αναφέρει και τα ακόλουθα :  
α) Την ηµεροµηνία 
έκδοσης. β) Τον εκδότη.  
γ) Να απευθύνεται στον ∆ήµο 
Καισαριανής 
δ) Τον αριθµό της εγγύησης.  
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ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  
στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση.  
ζ) Τον αριθµό της σχετικής διακήρυξης και τις ανατιθέµενες εργασίες.  
η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως.  
θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ∆ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 
από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε 
τρεις  
(3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.  
ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου.  
ια) Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.  
Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι :  
Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της εγγυητικής καλής 
εκτέλεσης ή µε έγγραφη δήλωση του ∆ήµου ότι εξέλειψε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη.  
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι όλα τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για 
τις ανατιθέµενες κάθε φορά εργασίες , θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών , των 
τεχνικών χαρακτηριστικών όπως αυτά ζητούνται από την τεχνική µελέτη.  
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων του άρθρου 67 του Π∆ 
28/80 για την καλή εκτέλεση των εργασιών, θα είναι διάρκειας τουλάχιστον δέκα επτά (17) µηνών τη χρονική 
λήξη της σύµβασης ή την εξάντληση των ποσών ή ποσοτήτων αυτής και ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Επιτρέπεται η σταδιακή αποδέσµευση της εγγυητικής 
καλής εκτέλεσης ,αναλόγως των σχετικών βεβαιώσεων του άρθρου 67 του Π∆ 28/80. Εάν στη βεβαίωση 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η αποδέσµευση της εγγύησης γίνεται µετά την 
αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης.  
ε. H εγγυητική µπορεί να έχει και τη µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων.  
3. Εγγύηση προκαταβολής.  
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο σε κανένα στάδιο υλοποίησης της σύµβασης. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης , όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
 
Άρθρο 7ο  
Κήρυξη Αναδόχου έκπτωτου 
 

1. Ο µειοδότης 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.   

2. Με την ίδια διαδικασία, ο µειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν 
παρέδωσε αναλαµβανόµενες από αυτόν εργασίες σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη ,τη 
µελέτη και τη σύµβαση.  

3. Στον έκπτωτο πάροχο µετά από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να επιβάλλονται οι εξής 
κυρώσεις:   
a. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 

περίπτωση.  
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β. Εκτέλεση της σύµβασης σε βάρος του εκπτώτου παρόχου είτε από τους υπόλοιπους παρόχους που είχαν 
λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για απ' ευθείας ανάθεση, είτε µε διενέργεια του διαγωνισµού, είτε µε 
απ' ευθείας ανάθεση , αν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµιά 
του δήµου ή η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου παρόχου. Ο 
καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα σύµβαση, κατά τα 
παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση 
κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του δηµοτικού συµβουλίου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. 
γ. Προσωρινός αποκλεισµός του παρόχου από συµβάσεις του δήµου και των δηµοτικών του προσώπων για 
χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών. 

 

Άρθρο 8ο  
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση- αντικατάσταση 
 

1. Σε περίπτωση παράδοσης µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν 
µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των 
τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:   

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου 
προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης , επιβάλλεται πρόστιµο 2,5% επί της συµβατικής αξίας της επισκευής ή 
συντήρησης . Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, 
θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.  
β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, επιβάλλεται πρόστιµο 5% 
επί της συµβατικής αξίας της επισκευής ή συντήρησης που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας χωρίς 
το Φ.Π.Α. .   

3. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης , µε απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο πάροχος και µετατίθεται αντίστοιχα ο 
χρόνος παράδοσης.  

4. Η είσπραξη του προστίµου, γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαµβάνει ο πάροχος ή 
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
εφόσον ο πάροχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.  

 
Άρθρο 9ο  
Τόπος- χρόνος εκτέλεσης εργασιών 
 
Α) Τόπος εκτελέσεως των εργασιών ως περιγράφονται στη Τεχνική Έκθεση 
Β) ∆ιάρκεια εργασιών 6 µήνες.  
 
Σε περίπτωση καθυστερήσεως οφειλοµένης σε υπαιτιότητα του ∆ήµου ή σε ανωτέρα βία η προθεσµία 
εκτελέσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του ∆ήµου, ή από ανωτέρα βία 
κώλυµα του αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς αποζηµιώσεως για την καθυστέρηση αυτή. 
 
 
Άρθρο 10ο 
∆ιάρκεια σύµβασης 
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Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει τη 
σχετική σύµβαση. Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο µπορεί να παραταθεί για διάστηµα έως και τριών (3) µηνών µετά τη λήξη 
αυτής χωρίς υπέρβαση της προϋπολογισθείσας δαπάνης και µετά από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.  
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό για την εκτέλεση των εργασιών , παρά µόνο για όσες εργασίες κρίνονται απαραίτητες. Εφόσον 
όµως κριθεί σκόπιµη η απορρόφηση του ποσού , ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του 
δήµου. 
 
 
Άρθρο 11ο 
Χρόνος εγγυήσεωςΗ πραγµατοποίηση των επισκευαστικών εργασιών θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, 
είτε σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές που ισχύουν (είτε από την υφιστάµενη νοµοθεσία, 
είτε από την κατασκευάστρια του µηχανικού µέρους εταιρεία) , µε τους κανόνες της τέχνης και της ιδιαίτερης 
τεχνογνωσίας για το συγκεκριµένο όχηµα. 

1. O ∆ήµος έχει τη δυνατότητα , απευθυνόµενος στον επίσηµα αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του 
έκαστου τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την 
ορθότητα των προτεινόµενων κάθε φορά εργασιών, την καταλληλότητα των προτεινόµενων 
ανταλλακτικών έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργία του συνόλου και 
να διασφαλίζεται η σωστή και µέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργίας του τροχαίου 
υλικού του.  

 
2. Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύµβαση υποχρεούται να προσέλθει και λάβει τις σχετικές εντολές 

εκτέλεσης εργασιών της επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων και µηχανηµάτων του 
∆ήµου.  

Κάθε κακοτεχνία βαρύνει τον ανάδοχο που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να αποκαταστήσει την βλάβη µέσα 
σε πέντε (5) ηµερολογιακές µέρες από της ειδοποιήσεως.  
 

Ως χρόνος εγγυήσεως δηλ. ο χρόνος µετά την παραλαβή εκτέλεσης των εργασιών από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης ορίζεται σε δώδεκα (12 ) µήνες από την εκτέλεση της εργασίας.  

 
Άρθρο 12ο  
Υποχρεώσεις αναδόχου 
 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την κατάλληλη ικανότητα προς πραγµατοποίηση της αναγκαίας εργασίας, που 
θα αποδεικνύεται µε την επίδειξη της κατάλληλης άδειας εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών. 
 
 
Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να δεχθεί και να διευκολύνει τον έλεγχο από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου για 
την πορεία, την έκταση και την ποιότητα των επισκευαστικών εργασιών που πραγµατοποιούνται. 
 
 
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει ακέραια την ευθύνη για τις εργασίες τις οποίες εκτέλεσε. Σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης αστοχίας της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει άµεσα τις εργασίες, χωρίς καµία 
απολύτως αξίωση από µέρους του. 
 
Επίσης είναι υποχρεωτική η τήρηση φακέλου Ποιοτικών στοιχείων για όλα τα υλικά των εργασιών και η 
εκτέλεση δοκιµών συστήµατος όπου αυτές απαιτούνται.  
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Επισηµαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η τήρηση των όρων δηµοσιότητας, όπως αυτοί αναφέρονται στο 
κεφάλαιο 4 του Οδηγού ∆ιαχείρισης του Πράσινου Ταµείου (ανάρτηση προσωρινής και µόνιµης 
πινακίδας, αφίσες, έντυπα, ανακοινώσεις, κλπ, επίσηµη αλληλογραφία, όπου θα συµπεριλαµβάνονται 
απαραιτήτως η αναφορά χρηµατοδότησης, το λογότυπο και η ονοµασία του Πράσινου Ταµείου, 
www.prasinotameio.gr) 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
Τρόπος πληρωµής 
 

1. Η προσφορά είναι σταθερή και αµετάβλητη σ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών και για 
κανένα λόγο και σε καµιά αναθεώρηση υπόκεινται.  

2. Η πληρωµή θα γίνει µε ένταλµα που θα εκδοθεί µετά την υποβολή επιµετρήσεων, πιστοποιήσεων 
και την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής παραδοτέων (των εργασιών) και εφ’ όσον η αρµόδια 
επιτροπή παρακολούθησης δεν διαπίστωσε καµιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και τα υλικά.  

 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η µελέτη αυτή αφορά στην ανάπλαση τµηµάτων του Πάρκου του Σκοπευτηρίου ∆ήµου Καισαριανής 

(Αλσος 16 στρέµµατα και 300αρης στόχος 40 στρέµµατα), πάρκο σηµασίας που βρίσκεται βαρυκεντρικά στο 
µέσο της πόλης γειτνιάζει ανατολικά µε το συγκρότηµα (Γυµνάσια , Λύκεια, ∆ηµοτικά, Νηπιαγωγείο ΤΕΛ) και 
αποτελεί τη συνδετήρια καθηµερινή διέλευση των κατοίκων των δύο τµηµάτων της πόλης. 
 
 Παράλληλα προτείνεται η ανάπλαση στο πάρκο Ειρήνης που βρίσκεται στο πάνω τµήµα της Καισαριανής, 
χώρος 6,5 στρεµµάτων µε υφιστάµενη υψηλή βλάστηση, πεύκα, κυπαρίσσια που γειτνιάζει µε δύο (2) σχολικά 
συγκροτήµατα και είναι χώρος αναψυχής, παιχνιδιού και αθλοπαιδιών). Εξυπηρετεί δε όλες τις ηλικίες ως 
βασικός πνεύµονας της Καισαριανής. 
 
Με την προτεινόµενη ανάπλαση θα καλυφθεί το βλαστητικό κενό στους χώρους παρέµβασης µε φυτοτεχνικές 
παρεµβάσεις, ενώ θα αντιµετωπισθεί η αισθητική επαναφορά των υπό µελέτη περιοχών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού και της αειφόρου ανάπτυξης. 
 
 

1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 
ΑΛΣΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 
 
Α) Η φυτική παρέµβαση θα γίνει µε συµπλήρωση θάµνων της Ελληνικής χλωρίδας, π.χ. βιβούρνο , Αγγελική, 
Λιγγούστρο κ.λ.π. που θα ντύσουν τις διαδροµές γύρω από τις δύο παιδικές χαρές στο Αλσος Σκοπευτηρίου, 
ενώ καλλωπιστικοί θάµνοι ανθεκτικοί (Ιουστίτσια, Κασσια, Αβούτηλο) θα φυτευθούν εκατέρωθεν του 
κεντρικού διαδρόµου που οδηγεί στο Θυσιαστήριο. 
 
Η διενέργεια κλαδοκαθαρισµών των υψηλών δένδρων µε γερανό είναι απαραίτητη για να αραιώσει η κόµη των 
δένδρων αυτών όπως (πεύκα, ευκάλυπτοι) που αποτελούν τον ανόροφο στο 70% του χώρου.  
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Ετσι θα εξασφαλισθεί η ασφαλής παραµονή και χρήση του Αλσους από νήπια, παιδιά και ενήλικες. 
 
Η επαναφύτευση του λόφου πίσω από το καθιστικό στο κυκλικό συντριβάνι µε ποώδη αρωµατικά φυτά της 
Ελληνικής Χλωρίδας, βερβένα, λεβάντα, λεβαντίνη, ∆ενδρολίβανο έρπων, λεµονοθύµαρο, σάλβια, 
διµορφοθήκη πυζάρι , βερονίκη κ.λ.π. θα προσφέρει µία χρωµατική πινελιά σε αντίθεση µε το πράσινο των 
υπόλοιπων φυτών και θα δώσει την ευκαιρία της επαφής των επισκεπτών µε την ποικιλότητα της Ελληνικής 
Χλωρίδας. 
 
Σε έκταση 1,5 στρέµµατα θα γίνει επανασπορά γκαζόν µε µίγµα σκιάς γιατί τώρα έχει υποβαθµιστεί η περιοχή 
από το έντονο πάτηµα, ενώ παράλληλα θα αναβαθµιστεί και θα επεκταθεί το αυτοπότισµα εκµεταλλευόµενοι 
εκτός της ΕΥ∆ΑΠ και το νερό της  γεώτρησης ∆ερβενακίων  
 
1. Β) 300αρης στόχος      
 
Η εν λόγω περιοχή είναι χώρος έκτασης 35 στρέµµατα υπό ανέγερση που γειτνιάζει µε το χώρο εκτέλεσης, το 
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και τη µάνδρα του σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίων Λυκείων και ∆ηµοτικών 
σχολείων. 
 
Εδώ απαιτείται η διαµόρφωση του χώρου µπροστά και πίσω από το µουσείο της Εθνικής Αντίστασης και 
τµηµατική επανασπορά 2-3 τµηµάτων όπου έχουν υποστεί βλάβη από το συνεχές πάτηµα, µε σπόρο ανθεκτικό 
στην πίεση και στις ασθένειες. 
 
Παράλληλα θα ντυθεί µε ποικίλα είδη θάµνων και ποωδών φυτών το παρτέρι παραπλεύρως του µανδρότοιχου 
των σχολείων και θα ενισχυθεί η βλάστηση σε ποώδη φυτά κοντά στο ρυάκι και σε κάποια πρανή ώστε να 
τονισθεί το ενδιαφέρον στο τοπίο. 
 
Απαραίτητη είναι η συµπλήρωση σε δένδρα καλλωπιστικής αξίας ικανού µεγέθους, όπως, Προύνος, Αλµυρίκι 
καλλωπιστική ροδιά κ.λ.π.  
 
Ετσι θα γίνει πιο ενδιαφέρουσα η παραµονή στο πάρκο που συγκεντρώνει πλήθος κόσµου λόγω της επίσκεψης 
στο χώρο εκτέλεσης των 200 και µελλοντικά στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης όπου θα έχει αποπερατωθεί. 
 
 
2. Γ) ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ      
 
Πρόκειται για την παρέµβαση σε ένα χώρο έκτασης 6,5 στρεµµάτων µε υπάρχουσα φυσική βλάστηση ανόροφο 
από  κυπαρίσσια, πεύκα, ψευδακακίες κ.λ.π..  
 
Οι φυτοτεχνικές παρεµβάσεις αφορούν τη διαµόρφωση – κλάδεµα των παλιών θάµνων και περιποίηση της 
κόµης των υπαρχόντων δένδρων, ώστε να µπορούν µε ασφάλεια να αναπτυχθούν στον υπόροφο οι 
δραστηριότητες παιχνιδιού των παιδιών. 
 
Οι νέες φυτεύσεις που προτείνονται αφορούν κύρια την περιοχή που αναπτύσσεται η παιδική χαρά και 
χρησιµοποιήθηκαν θάµνοι και ποώδη είδη ανθεκτικά και φιλικά στα παιδιά, χωρίς αγκάθια , π.χ. (κυδώνιαστρο 
οριζοντιόκλαδο, τεύκτριο, Αγγελική). 
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Παράλληλα προτείνονται και ποώδη αρωµατικά φυτά όπως µυρτιά, λεβάντα σάλβια, ρίγανη και ανθοφόρα είδη 
π.χ. ∆ενδρολίβανο έρπων, διµορφοθήκη , βερβένα κ.λ.π. ώστε να δοθεί χρώµα και εποχιακότητα στην εν λόγω 
περιοχή. 
 
Περιφερειακά κατά µήκος της περίφραξης θα γίνουν συµπληρώσεις όπου απαιτείατι µε αναρριχώµενα µε 
χρώµα όπως βουκαµβίλια Γιασεµί, humile, αγιόκληµα κ.λ.π., ενώ θα προστεθούν τµηµατικά θάµνοι 
καλλωπιστικοί για να συµπληρωθούν φυτευτικά κενά όπου απαιτείται. 
 
Σε κάποια σηµεία π.χ. στο πίσω µέρος της Παιδικής Χαράς και στα παρτέρια παραπλεύρως του οικίσκου θα 
φυτευθούν δένδρα π.χ. κουτσουπιά , πλατάνι, accerifolia, Γιακαράνδα για να δοθεί χρώµα όπου υπάρχει 
ξέφωτο.       
 

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΦΥΤΩΝ 
∆ΕΝ∆ΡΑ 
 

Τα είδη τα οποία προτείνονται είναι ανάλογα µε τις µικροκλιµατολογικές συνθήκες του κάθε χώρου και 
µε τον ιδιαίτερο σκοπό που πρέπει να εξυπηρετήσουν , π.χ. είδη µε κλαίουσα µορφή schinus molle, στο κέντρο 
του οπτικού πεδίου. 
 
 Είδη µε χαρακτηριστική άνθιση και χρώµα φύλλων π.χ. προύνος Ακακία Κωνσταντινουπόλεως, εκατέρωθεν 
των διαδρόµων, ώστε να τονίζουν ευχάριστα τις καµπύλες του πάρκου και να προσφέρουν σκίαση και 
ενδιαφέρον στους περιπατητές. 
 
1. ΘΑΜΝΟΙ  
 
Οι θάµνοι οι οποίοι θα φυτευθούν χωρίζονται σε αυτούς µε εξαίρετη καλλωπιστική αξία, λόγω άνθισης µορφής 
κ.λ.π., οι οποίοι φυτεύονται µεµονωµένοι, π.χ. Αβούτηλο, Καλληστήµονας, Φειζόα, Σπιραία, φορσύφια, 
πλουµπέρια κ.λ.π., ενώ οι θάµνοι για µπορντούρα είναι Αγγελική, βιβούρνο, Τεξάνουµ, Λιγγουστρίνι, Αγγελική 
µικρόφυλλη. κ.λ.π. 
 
2. ΠΟΩ∆Η    
 
Για χαµηλές φυτεύσεις ώστε να ντύνονται πρανή χωρίς να κόβεται η οπτική επαφή χρησιµοποιούν και ποικιλία 
ποωδών φυτών όπως: Μυρτιά, Λεβάντα  Λεβαντίνη, ∆ενδρολίβανο, Σινεράρια, Βίγκα, ∆ιµορφοθήκη, βερβένα , 
βερονίκη κ.λ.π. 
 
3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ 
 
Οι τραιανταφυλλιές χρησιµοποιούνται σε οµάδες φύτευσης 0,30 Χ 0,30 στον 300αρη στόχο για να δώσουν 
µόνιµο χρώµα σε κάποια παρτέρια µπροστά από το µουσείο Εθνικής Αντίστασης. 
 
4. ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΑ 
 
Στο Σκοπευτήριο δεν προτείνεται η χρήση τους, παρά µόνο σηµειακά στα καθιστικά που βρίσκονται στην 
πλατεία του µουσείου Εθνικής Αντίστασης, ενώ στο πάρκο Ειρήνης χρησιµοποιούνται για να ντύσουν την 
περίφραξη, περιφερειακά και να δώσουν χρώµα και µυρωδιά. 
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Τα είδη που θα χρησιµοποιηθούν είναι βουκαµβίλια, Γιασεµί humile, Καπένια αείφυλλη, Γουιστέρια, Γιασεµί 
χιώτικο κ.λ.π. 
 
 
5. ΑΡ∆ΕΥΣΗ  
 
Η Αρδευση θα γίνει σε όλους τους χώρους µε αυτοπότισµα computer, ηλεκτροβάνες κ.λ.π. και επέκταση της 
άρδευσης µε αξιοποίηση της γεώτρησης και στο Αλσος Σκοπευτηρίου για οικονοµία.   
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
 
Α. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
 Τα φυτά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και εµφάνισης εύρωστα και υγιή, αναπτυγµένα σε 
φυτοδοχεία ή σε πλαστικά σακίδια ανάλογα. 
 
Τα δένδρα πλατύφυλλα ή κωνοφόρα θα πρέπει να είναι ύψους 1,5-1,7 m τα δε χαρακτηριζόµενα σαν extra  
δένδρα θα πρέπει να είναι ύψους 2-2,5 m µε περίµετρο κορµού 8-10 cm αναπτυγµένα σε φυτοδοχεία µε 
καλοσχηµατισµένη κόµη και ευθυταινία. 
 
Οι θάµνοι µπορντούρας θα πρέπει να έχουν ύψος µεγαλύτερο των 80 cm µε πλούσιο ριζικό σύστηµα. 
 
Οι extra  θάµνοι θα πρέπει να είναι ανεπτυγµένοι σε φυτοδοχεία ύψους 1,5-2 cm µε οµοιόµορφη κόµη και 
πλούσιο ριζικό σύστηµα. 
 

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΩΝ      
 
 Η µέθοδος φύτευσης θα είναι αυτή της τοποθέτησης σε λάκκους όπου το µέγεθος θα είναι για τα δένδρα 
0,70 Χ0,70Χ0,70 m για τους θάµνους 0,50Χ0,50Χ0,50 m και για τα ποώδη 0,30Χ0,30Χ0,30 m και θα 
προστεθεί εδαφοβελτιωτικό τύπου polychoum (όπου απαιτείται) σε συνεννόηση µε την µε την υπηρεσία. 
 
 

Γ. Ε∆ΑΦΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ    
 
 
Το κηπαίο χώµα που θα τοποθετηθεί στους χώρους φύτευσης θα πρέπει να είναι εµπλουτισµένο µε ικανή 
ποσότητα οργανικής ουσίας και δεν θα προέρχεται από βάθος µεγαλύτερο από 0,70 m. Το χρώµα του θα πρέπει 
να είναι σκούρο καστανό, η περιεκτικότητά του θα είναι 20-30% άργιλος, 50-70% άµµος. Επίσης δεν θα 
περιέχεται ποσότητα από αλάτι. 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιβαρυνθεί µε τη δαπάνη για τον εργαστηριακό έλεγχο του κηπαίου 
χώµατος που θα κάνει η υπηρεσία στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας του Υπουργείου Γεωργίας. Κάθε 
δειγµατοληψία θα γίνεται για ποσότητα το πολύ 5000 m3  χώµα. 
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Η φυτική γη δεν θα έχει ξένες προσµίξεις, όπως υλικά κατεδάφισης, υπολείµµατα από οικοδοµές λίθων, 
χαλικιών, ύαλου, ασβέστη κ.λ.π. ή ακόµα και δύσκολα διασπώµενα υπολείµµατα από φυτά, όπως καθορίζεται 
στην Π.Τ.Π.Χ.Ι. για έργα οδοποιίας. 
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 ΣΥΝΟΛΙΚΟ CPV 77311000-6 
                          ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ CPV  
 
 1 Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων δια κηπαίου χώµατος m3 1 ΝΑΠΡΣ 
Ν\Α05 14212410-7  
 2 Εµπλουτισµός κηπευτικού χώµατος µε ειδικά µείγµατα lt 2 ΝΑΠΡΣ 
Ν\Γ02 14212410-7 
 ενδεικτικού τύπου "polychoum"  
 3 Θάµνοι, κατηγορίας Θ1, Αβούτυλο, Abutilon striatum, µπάλα τεµ 3 ΝΑΠΡΣ 
Φ\∆02.1.2 03451300-9 
 χώµατος 2 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 µέτρα, αριθµός κλάδων 3  
 4 Θάµνοι, κατηγορίας Θ3, Γιουνίπερους ορθόκ., Juniperus spp., τεµ 4 ΝΑΠΡΣ 
Φ\∆02.3.17 03451300-9 
 µπάλα χώµατος 3 λίτρα, ύψος 0,40 µέτρα, αριθµός κλάδων 3  
 5 Θάµνοι, κατηγορίας Θ4, Αβελία µεγανθής, Abelia x grandiflora, τεµ 5 ΝΑΠΡΣ 
Φ\∆02.4.1 03451300-9 
 µπάλα χώµατος 10 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,60 µέτρα, 
 περίµετρος κόµης >1,20  
 6 Θάµνοι, κατηγορίας Θ5, Αβελία µεγανθής, Abelia x grandiflora, τεµ 6 ΝΑΠΡΣ 
Φ\∆02.5.1 03451300-9 
 µπάλα χώµατος 18 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 µέτρα, 
 περίµετρος κόµης >1,80  
 7 Αναρριχώµενα, κατηγορίας Α4, Γιασεµί κίτρινο, Jasminum τεµ 7 ΝΑΠΡΣ 
Φ\∆03.4.5 03441000-3 
 mesnyi, µπάλα χώµατος 10 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 µέτρα, 
 περίµετρος κόµης 5  
 8 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆4, Λαγκερστρέµια, Lagerstroemia indica, τεµ 8 ΝΑΠΡΣ 
Φ\∆01.4.39 03452000-3 
 µπάλα χώµατος 12 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 µέτρα  
 9 Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία τεµ 9 ΝΑΠΡΣ 
Ε02.2 45112000-5 
 χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m  
 10 Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία τεµ 10 ΝΑΠΡΣ 
Ε02.1 45112000-5 
 χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m  
 11 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, τεµ 11 ΝΑΠΡΣ 
Ε04.2 45112000-5 
 διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m  
 12 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου  0,40 - 1,50 lt τεµ 12 ΝΑΠΡΣ 
Ε09.3 03451000-6  
 13 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt τεµ 13 ΝΑΠΡΣ 
Ε09.5 03451000-6  
 14 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt τεµ 14 ΝΑΠΡΣ 
Ε09.6 03451000-6  
 15 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για µήκος τεµ 15 ΝΑΠΡΣ 
Ε11.1.2 77211500-7 
 πασσάλου πάνω από 2,50 m  
 16 Λίπανση φυτών µε τα χέρια τεµ 16 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ03.1 77310000-6  
 17 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών, διαµέτρου από 0,41 τεµ 17 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ01.1 45112000-5 
 έως 0,60 m  
 18 Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων τεµ 18 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.5.2 77342000-9 
 θάµνων, ύψους πάνω από 1,70 m  
 19 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m τεµ 19 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.1.1 77211500-7  
 20 Κόψιµο - εκρίζωση θάµνων και δένδρων, εκρίζωση µεγάλων τεµ 20 ΝΑΠΡΣ 
Ζ02.05 77211400-6 
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 δένδρων περιµέτρου κορµού από 1,21 µέχρι 1,50 m  
 21 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής m 21 ΝΑΠΡΣ 
Η01.1.1 43325100-8 
 διαµέτρου Φ 16 mm  
 22 Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος τεµ 22 ΝΑΠΡΣ 

Η08.1.1 43323000-3  
    23    Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β τεµ 23 ΝΑΠΡΣ 

Η09.2.13.4 43325100-8  
 24 Οικιακός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού χώρου, τεµ 24 ΝΑΠΡΣ 
Η09.2.5.2 43325100-8 
 ελεγχόµενες Η/Β 8-9  
 25 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 12 - 16 m, τεµ 25 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.3 77211500-7 
 σε πλατείες, πάρκα κλπ  
 26 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m, τεµ 26 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.5 77211500-7 
 σε πλατείες, πάρκα κλπ 

 
 
 
 27 Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική, τεµ 27 ΝΑΠΡΣ 
Η09.1.3.2 43325100-8 
 ευθείας ροής, χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, διατοµής 1 in 
 µε απώλ.< 0,3m στα 8 m3/h  
 28 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β τεµ 28 ΝΑΠΡΣ 
Η09.2.13.3 43325100-8  
 29 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆5, Ακακία αισχηντιλή (Μιµόζα Νικαίας), τεµ 32 ΝΑΠΡΣ 
Φ\∆01.5.1 03452000-3 
 Acacia dealbata  
 30 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt τεµ 33 ΝΑΠΡΣ 
Ε09.7 03451000-6  
 31 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 16 - 20 m τεµ 34 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.3.6 77211500-7 
 σε νησίδες, ερείσµατα κλπ.  
 32 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά στρ. 35 ΝΑΠΡΣ 
Ε13.1 77314100-5  
 33 Κούρεµα χλοοτάπητα µε βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή στρ. 36 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.8.1 77310000-6  
 34 Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε  χρήση ζιζανιοκτόνων στρ. 39 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ07.2 77312100-1  
 35 Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε τα χέρια στρ. 37 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ07.1 77310000-6  
 36 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική στρ. 38 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ03.4 77310000-6  
 37 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή στρ. 40 ΝΑΠΡΣ 
Γ0177313000-7 
 εγκατάσταση χλοοτάπητα  
 38 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας τεµ 41 ΝΑΠΡΣ 
Η08.3.3.2 43325100-8 
 7 - 14 m, µε σώµα ανύψωσης ανοξείδωτο  
 39 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής m 42 ΝΑΠΡΣ 
Η01.1.2 44160000-9 
 διαµέτρου Φ 20 mm  
 40 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής m 44 ΝΑΠΡΣ 
Η01.1.4 44160000-9 
 διαµέτρου Φ 32 mm  
 41 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής m 46 ΝΑΠΡΣ 
Η01.1.7 44160000-9 
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 διαµέτρου Φ 63 mm  
 42 Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από ΡΕ µε σταλάκτες m 29 ΝΑΠΡΣ 
Η08.2.5.1 43325100-8 
 αυτορυθµιζόµενους και µε µηχανισµό αποτροπής απορροής 
 του νερού από το σωλήνα, αποστάσεις σταλακτών 33 cm  
 43 Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών τεµ 48 ΝΑΠΡΣ 
ΣΤ04.5.1 77342000-9 
 αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως 1,70 m 

 
 

 
 
 
 
Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  
Οικονοµική  Επιτροπή.  
 
                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
                                            Μετά από διαλογική συζήτηση 
 
                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης,  των Τεχνικών Προδιαγραφών Μελέτης & την σχετική 

πίστωση της Υπηρεσίας -Εργασίας « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 

Προϋπολογισµός Μελέτης:139.113,00€ (µε το Φ.Π.Α) CPV 77311000-6  
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                        ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                              1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                               2.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                               3.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                               4.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                               5.Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος(αναπ.µέλος) 
                                                               6.Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα(αναπλ.µέλος) 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 
                                                                                  Καισαριανή   16/7/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση                      Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                         
 


