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Α.Μ. :       114 /2017

ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Π/Υ  :   23.399,75 €
Κ.Α. :  35-6262.014
CPV : 45112710-5 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου
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1 . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

.
Με την παρούσα τεχνική περιγραφή, προβλέπονται  εργασίες πρασίνου νότια του περιφερειακού δρόμου της
πόλης της Κερατέας, μήκους τριών (3) χιλιομέτρων.
Συγκεκριμένα πρόκειται να :

· Γίνει καθαρισμός του χώρου επέμβασης
· Γίνει φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων και αποκομιδή αυτών
· φυτευτούν 350 δένδρα,  κουκουναριές, ύψους δύο μέτρων, πάχους κορμού 10-12 εκατοστών και με

διάμετρο κόμης 70 εκατοστών.
· Διανοιχθούν  ισάριθμοι λάκκοι διαστάσεων 0,5x0,5x0,5m3.
· Αντικατασταθεί το χώμα του κάθε λάκκου με κηπαίο χώμα εμπλουτισμένο καλά με κατάλληλα

εδαφοβελτιωτικά.
· Τοποθετηθούν τα δέντρα στους λάκκους, με  προσεκτικούς χειρισμούς
· Γίνει πλήρωση του κάθε λάκκου με το υπόλοιπο μίγμα χώματος ώστε να καλυφθεί πλήρως

προσπαθώντας πάντοτε η επιφάνεια των λάκκου να είναι λίγο χαμηλότερα από την επιφάνεια του
εδάφους.

· Να στηριχθούν  τα δέντρα  με πασσάλους  ύψους 2,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Για την πρόσδεση των
δένδρων στους πασσάλους θα χρησιμοποιηθούν ελαστικοί σύνδεσμοι με αγκράφα.

· Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και άρδευση των δέντρων με βυτίο.

Ο Προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 23.399,75 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(13%+24%)
Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2017
του Δήμου Λαυρεωτικής στον Κ.Α. 35-6262.014 .
Η ανάθεση της υπηρεσίας δύναται να γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού σύμβασης
υπηρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Συντάξασα Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Μελετών και Έργων

Θεωρήθηκε 10/11/2017
Η Διευθύντρια

Τεχνικών Υπηρεσιών κ.α.α

Μαρία Ζωή Παπαθανάση
Χημικός Μηχανικός Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Msc. Περιβ. Σχεδ. Έργων Υποδομής

Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλες οι εργασίες  θα πρέπει να γίνουν έντεχνα και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της γεωργικής
πρακτικής.  Συγκεκριμένα:

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ
Κατά το άνοιγμα του λάκκου η επιφανειακή στρώση χώματος και μέχρι 30 cm (ενεργό χώμα) θα τοποθετείται σε
άλλη θέση από το κατώτερο χώμα. Συγχρόνως θα συγκεντρώνονται οι πέτρες και τα ακατάλληλα υλικά για
απομάκρυνση.
Ο λάκκος θα ανοιχτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει πλευρές με μια ελαφρά κλίση προς τα μέσα και πυθμένα
επίπεδο και ασυμπίεστο. Συγκεκριμένα το χώμα στον πυθμένα του λάκκου, θα έχει αναμοχλευτεί σε επιπλέον
βάθος 5-10 cm. Στην περίπτωση που για το άνοιγμα του λάκκου φύτευσης έχει χρησιμοποιηθεί τρυπάνι ή
παρόμοια μέθοδος που καθιστά τα τοιχώματα του λάκκου λεία, αυτά πρέπει να αναμοχλευτούν για να
αποκτήσουν τραχιά επιφάνεια, που θα επιτρέπει στις ρίζες του φυτού να εισχωρήσουν ευκολότερα στο έδαφος.
Οι λάκκοι ως προς τις διαστάσεις θα είναι  50 cm x 50 cm x 50 cm.

ΦΥΤΕΥΣΗ
Τα δέντρα θα μεταφέρονται στις θέσεις φύτευσης με προσεκτικούς χειρισμούς και θα βγαίνουν από το
προστατευτικό μέσο (περιτυλίγματα ριζών, συσκευασία γυμνόριζων, πλαστικά σακίδια, γλάστρες) ακριβώς πριν
τη φύτευση.

ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ
Την τοποθέτηση των πασσάλων για την στήριξη των δένδρων. Οι πάσσαλοι πρέπει να στερεώνονται καλά μέσα
στο λάκκο του δένδρου, προς την πλευρά των κρατούντων ανέμων, πριν αρχίσει η διαδικασία φύτευσης.
Το δένδρο πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 10 εκ. από τον πάσσαλο και να στερεώνεται πάνω σ' αυτόν, στα
δύο τρίτα περίπου του ύψους του σε δύο-τρία τουλάχιστον σημεία Το υλικό πρόσδεσης πρέπει να είναι
ανθεκτικό και σε μορφή ταινίας (ή πλαστικό σχοινί κηποτεχνίας), ώστε να μην προκαλέσει τραυματισμό του
κορμού, να σταυρώνει ανάμεσα στον πάσσαλο και στο δένδρο και να στερεώνεται γερά στο καθορισμένο ύψος.
Όταν τελειώσει η στήριξη θα γίνει έλεγχος της καθετότητας και ευθυγραμμίας των πασσάλων.

ΔΕΝΤΡΑ
Τα δέντρα πρέπει να έχουν ευθυτενή κορμό, να είναι άριστης ποιότητας και εμφάνισης, υγιή, εύρωστα, με τις
κατάλληλες διαστάσεις, απαλλαγμένα από ρόζους, ξερά κλωνάρια, φυτοπαθολογικές ή εντομολογικές
προσβολές, πλούσιο ριζικό σύστημα και σχήμα κανονικά διαμορφωμένο.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΩΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ
Η σύνθεση, η μορφή, η συσκευασία και η ποιότητα του λιπάσματος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τεχνικές
προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η Ε.Ε.
Να είναι κοκκώδες με ομοιογενή σύσταση, χωρίς βώλους- συσσωματώματα, χωρίς να έχει απορροφήσει
υγρασία και με αναλλοίωτη την αρχική του υφή.
Η συσκευασία πρέπει να είναι σφραγισμένη, άθικτη, στεγνή και καθαρή.
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Να είναι επίσης σύμφωνη με την άδεια εμπορίας του λιπάσματος, να γράφει στο σάκο ή σε προσαρτημένη
ετικέτα τις αναγνωριστικές ενδείξεις, μεταξύ των οποίων την ένδειξη «ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ», τα θρεπτικά στοιχεία που
περιέχει με το όνομα και το χημικό σύμβολό τους, τύπο υλικού, βάρος και υπεύθυνη χημική ανάλυση, τυχόν
ειδικές οδηγίες χρήσης, την εμπορική ονομασία, την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή.
Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να είναι ανεξίτηλες, ευανάγνωστες και να παραμένουν έτσι.
Τα υλικά λίπανσης δεν πρέπει να περιέχουν τοξικά συστατικά ή προσμίξεις σε ποσότητες επιζήμιες για τον
άνθρωπο, τα φυτά και τα ζώα.
Επιπλέον το compost και τα εδαφοβελτιωτικά  θα είναι χωρίς παρουσία χημικών.
Η τύρφη πρέπει να είναι προϊόν συσκευασμένο, με προσδιορισμένη προέλευση, τύπου υλικού, όγκου και
υπεύθυνη χημική ανάλυση από τον κατασκευαστή και θα μεταφέρεται στο χώρο του εργοταξίου σε σφραγισμένη
συσκευασία

Η Συντάξασα
Ελέγχθηκε

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών
και Έργων

Θεωρήθηκε 10/11/2017
Η Διευθύντρια

Τεχνικών Υπηρεσιών κ.α.α

Μαρία Ζωή Παπαθανάση
Χημικός Μηχανικός Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Msc. Περιβ. Σχεδ. Έργων Υποδομής

Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α':  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Εκθάμνωση εδάφους και καθαρισμός χώρου
επέμβασης από διάφορα αντικείμενα (μπάζα,
σκουπίδια) με τα απαραίτητα μηχανήματα
(μεσινέζα- αυτοκ. όχημα).

M2 1 200,00 4,50 540,.00

2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή
κλαδεμάτων χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.

Μ3 500,00 3,50 1.750,00

3 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
με εργαλεία χειρός. Χειροκίνητη διακίνηση
προϊόντων φύτευσης στις θέσεις που θα
φυτευτούν

τεμ. 350,00 3,00 1.050,00

4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4.50 -
12.00 lt

τεμ. 350,00 1,30 455,00

5 Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης με εκσκαφή του
εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού, σε
βάθος 10cm, εκρίζωση και απομάκρυνση τυχόν
ζιζανίων, διατήρηση της λεκάνης καθαρής από
χόρτα, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

τεμ. 350,00 0,20 70,00

6 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου.
Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,5 μέτρα.

τεμ. 350,00 2,50 875,00

7 Άρδευση φυτών με βυτίο. Στην τιμή μονάδας
περιλαμβάνονται η αξία και η μεταφορά νερού επί
τόπου, η σταλία του αυτοκινήτου και το πότισμα
από εργάτη με λάστιχο κατάλληλης διατομής σε
ποσότητα περισσότερη των 15lt ανά δένδρο.

τεμ. 350,00 0,20 70,00

8 Συμπλήρωση και διάστρωση χώματος
(επιχωμάτωση) μετά την ολοκλήρωση της
φύτευσης στα σημεία που υπάρχει μεγάλο κενό.
Θα χρησιμοποιηθεί μικρός φορτωτής για την
διαμόρφωση χώματος.

M3 200,00 2,60 520,00

9 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους. M3 70,00 5,00 350,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' (ΕΡΓΑΣΙΕΣ): 10.540,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B': ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
10 Δένδρα κατηγορίας Δ4. (Προμήθεια δενδριλίων:

Πεύκο "Pinus Pinea" κουκουναριές ύψους 2 μ.
πάχος κορμού 10-12 cm και διάμετρο κόμης 70cm.

τεμ. 350,00 19,30 6.755,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' (ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ): 6.755,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ': ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ-ΛΙΠΑΣΜΑ
11 Προμήθεια κηπευτικού χώματος  σε σακιά/12kg τεμ./σακιά 3.500,00 0,50 1.750,00

12 Προμήθεια τύρφης σε σακιά/16lt τεμ./σακιά 1.500,00 0,15 225,00
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13 Προμήθεια compost σε σακιά 20lt τεμ./σακιά 1.000,00 0,20 200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' (ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ-ΛΙΠΑΣΜΑ) 2.175,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α'+Β'+Γ΄ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 19.470.00
ΦΠΑ 24% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α'+Γ' 3.051,60

ΦΠΑ 13% ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β' 878,15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 23.399,75

Η Συντάξασα
Ελέγχθηκε

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών και Έργων

Θεωρήθηκε 10/11/2017
Η Διευθύντρια

Τεχνικών Υπηρεσιών κ.α.α

Μαρία Ζωή Παπαθανάση
Χημικός Μηχανικός Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Msc. Περιβ. Σχεδ. Έργων Υποδομής

Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
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4 .  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής
Με την παρούσα Συγγραφή, καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου της υπηρεσίας.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
· του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),
· του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης),
· του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)).

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Το  συμφωνητικό  που  θα  υπογραφεί  με  τον  ανάδοχο.
β. Η Τεχνική Περιγραφή - οι  Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ. Η προσφορά του αναδόχου.
δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης
Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας  ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες, αρχόμενης από την επόμενη της
υπογραφής της σύμβασης,

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται λεπτομερώς στην Τεχνική Περιγραφή.

Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του Δήμου
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα
για την υλοποίηση της ανατιθέμενης παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 7ο: Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και
εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η
ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του
εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

Εργασίες φύτευσης περιφερειακού δρόμου Κερατέας

8

για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί
ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 8ο: Παρακολούθηση και Παραλαβή της εργασίας
Την ευθύνη για την παρακολούθηση και την ορθή εκτέλεση της σύμβασης έχει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Λαυρεωτικής.
Η παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής γενικών υπηρεσιών όπως αυτή έχει οριστεί με την υπ’ αρ.
24/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται στο ποσό των 23.399,75€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%+24%
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των στοιχείων που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κ.λ.π.) και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών
και την έγκριση των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Άρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς
και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής
της σύμβασης.

Άρθρο 11ο: Χρηματοδότηση
Η παροχή υπηρεσίας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και η δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου Λαυρεωτικής στον Κ.Α. 35-6262.014.

Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις από τα Δικαστήρια της περιοχής της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Συντάξασα
Ελέγχθηκε

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών και Έργων

Θεωρήθηκε 10/11/2017
Η Διευθύντρια

Τεχνικών Υπηρεσιών κ.α.α

Μαρία Ζωή Παπαθανάση
Χημικός Μηχανικός Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Msc. Περιβ. Σχεδ. Έργων Υποδομής

Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός


