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ΠΡΟΣ 
Τους ενδιαφερόµενους 

 
 

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει προµήθεια ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ 

ΑΠΌ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Thaumatopoea pityocampa 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προµήθειες 

Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). 

Με την υποβολή της προσφοράς προσκοµίζονται στην Υπηρεσία από τους 

ενδιαφερόµενους φορείς: 

Α. A. ΦΕΚ Σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία µε τυχόν τροποποιήσεις 

Β. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου 

Γ. Φορολογική ενηµερότητα 

∆. Ασφαλιστική Ενηµερότητα  

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 
υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 
δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη 
της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε 
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)  
 
 
          Η Προϊσταµένη 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

& ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 

                              Κλ. ΠΕ ∆/ΚΟΥ – ΟΙΚ/ΚΟΥ  

                              µε τον Α’ β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΤΙΣ ΕΝ 

ΛΟΓΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 

Η παρούσα Τεχνική έκθεση προϋπολογισµού δαπάνης 15.118,08 € (συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α 24%), αφορά το πρόγραµµα εργασιών µε απ΄ ευθείας ανάθεση για τη Φυτοπροστασία των 

πεύκων από το έντοµο Thaumetopoea pityocampa της Οικ. Thaumetopoeidae (πιτυοκάµπη των 

πεύκων) στο ∆ήµο Ρεθύµνης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. 

Η καταπολέµηση θα γίνει σε πεύκα που βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου Ρεθύµνης, στα 

περιαστικά πευκοδάση, σε χώρους πρασίνου, σε σχολεία και σε παιδικές χαρές. 

Η κάµπια των πεύκων ή πιτυοκάµπη ή κάµπια η λιτανεύουσα, αποτελεί έναν από τους πιο 

ζηµιογόνους εχθρούς για τα πεύκα. Προσβάλλει στο προνυµφικό στάδιο µαζικά τις βελόνες όλων των 

ειδών πεύκης, ιδιαίτερα αυτές των νεαρών δέντρων µε αποτέλεσµα να περιορίζει σηµαντικά τη 

φωτοσυνθετική τους ικανότητα, άρα και την ανάπτυξή τους, αλλά και των ενήλικων δένδρων που 

φύονται σε ξηρά και φτωχά εδάφη, µε αποτέλεσµα την ξήρανση µέρους ή του συνόλου των βλαστών 

και σε τελικό στάδιο υψηλής προσβολής  για συνεχόµενα έτη, τη νέκρωσή τους. Η παρουσία του 

εντόµου είναι αισθητή στο 1/3 των πευκοδασών κυρίως σε µη γόνιµες περιοχές κι όταν απουσιάζουν οι 

φυσικοί εχθροί του εντόµου. Αντιαισθητικό είναι επίσης το φαινόµενο της παρουσίας των φωλιών 

πάνω στα δέντρα, καθώς και της κίνησης των ώριµων προνυµφών στο έδαφος, σα σε λιτανεία, 

προκειµένου να βρουν κατάλληλο µέρος να νυµφωθούν. Εκτός από το πρόβληµα που δηµιουργεί η 

προσβολή στα πεύκα, η επαφή µε τις προνύµφες του είδους αυτού, προκαλεί στον άνθρωπο έντονο 

κνησµό, αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήµατα, λόγω των µικροσκοπικών τριχιδίων τους που 

περιέχουν τοξίνη, η οποία είναι υπεύθυνη για τις αλλεργικές αντιδράσεις (ερεθισµούς στο δέρµα και τα 

µάτια, αλλά και αναπνευστικές διαταραχές). 

Οι εργασίες αντιµετώπισης του εντόµου αφορούν µια σειρά δράσεων που έχουν σκοπό την 

καταπολέµησή του και τη µείωση του πληθυσµού σε βάθος χρόνου σε φυσιολογικά επίπεδα, ώστε να 

βρίσκεται σε ισορροπία στο φυσικό περιβάλλον και να ελαττωθούν τα προβλήµατα. Οι εργασίες 

συνίστανται σε ψεκασµούς από εδάφους σε µεγάλα ύψη, διαβροχή ελεγχόµενης πίεσης αλλά και 

µηχανικές επεµβάσεις µε τη χρήση γερανοφόρου οχήµατος. Για την επίτευξη του στόχου των 

συγκεκριµένων εργασιών απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις ως προς την εκτίµηση του βαθµού 

προσβολής των δέντρων, ειδικές γνώσεις εντοµολογίας και φυτοπροστασίας καθώς και κατάλληλος 

εξοπλισµός. 

Η αντιµετώπιση του εντόµου θα γίνει µε βιολογικά µέσα, δηλαδή ψεκασµό µε χρήση βιο-

παρασκευασµάτων µε βάση το βακτήριο Bacillus thurigiensis, από εδάφους κατά τις αρχές 

Οκτωβρίου, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, όταν το έντοµο βρίσκεται στο στάδιο της προνύµφης. 

Τα πευκοδάση και τα πεύκα των κοινόχρηστων χώρων στα οποία θα γίνει η καταπολέµηση της 

πιτυοκάµπης, θα υποδειχτούν από το Τµήµα Πρασίνου (ενδεικτικός πίνακας των δέντρων σε 

κοινόχρηστους χώρους δίνεται στην τεχνική περιγραφή). 

Τα απαιτούµενα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική 

περιγραφή που συνοδεύουν την παρούσα µελέτη. Οι εργασίες δε µπορούν να εκτελεστούν από το 

προσωπικό του ∆ήµου και τα µέσα που διαθέτει, επειδή απαιτείται ειδικό ψεκαστικό µηχάνηµα µε 

αντλία πυροσβεστικού τύπου, καθώς και γερανοφόρο όχηµα για να φτάσει σε µεγάλα ύψη. Επιπλέον, 

το προσωπικό του Τµήµατος Πρασίνου δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της 

φυτοπροστασίας των πεύκων, καθώς είναι επιφορτισµένο µε τις υπόλοιπες ανάγκες συντήρησης και 

επέκτασης των χώρων πρασίνου του ∆ήµου. 

Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 15.118,08 € συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. 24% και θα χρηµατοδοτηθεί από τον Κ.Α. 35.6117.002 Οικονοµικού έτους 2017 και 2018. 

Το CPV της εργασίας είναι: 90922000-6, µε περιγραφή «Υπηρεσίες καταπολέµησης επιβλαβών 

εντόµων». 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

Για την αντιµετώπιση της πιτυοκάµπης των πεύκων οι εργασίες προγραµµατίζονται βάσει του 

βιολογικού κύκλου και της δράσης του εντόµου, όπως επηρεάζονται και διαµορφώνονται από το 

περιβάλλον και τις καιρικές συνθήκες.  

Βιολογικός κύκλος του εντόµου: Το τέλειο θηλυκό έντοµο της πιτυοκάµπης, (πτερωτή µορφή) 

ωοτοκεί από τον Σεπτέµβριο έως και τον Νοέµβριο σε µεµονωµένες πευκοβελόνες (100 έως 300 

αυγά). Η ωοτοκία αρχικά έχει µορφή κυλίνδρου ο οποίος καλύπτεται από λεπιοειδές περίβληµα που 

αφήνει το έντοµο από την κοιλιά του . Στη συνέχεια από τα αυγά βγαίνουν οι νεαρές προνύµφες 
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(κάµπιες) οι οποίες συγκεντρώνονται σε ακραία τµήµατα του δέντρου και κατά προτίµηση στη νεαρή 

βλάστηση, κατά αποικίες, δηµιουργώντας φωλιές (κουκούλια) µέσα στις οποίες µεγαλώνουν και 

προφυλάσσονται και οι οποίες κρέµονται από τα κλαδιά των πεύκων µε πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. 

Οι προνύµφες εξέρχονται από την αποικία νωρίς την άνοιξη κατατρώγοντας αδηφάγα τις 

πευκοβελόνες, δηµιουργώντας έντονες ξηράνσεις στο φύλλωµα του δέντρου. Για να ολοκληρώσουν το 

βιολογικό τους κύκλο, µεταναστεύουν στο έδαφος οµαδικά και δηµιουργούν σειρές υπό µορφή 

αλυσίδας, αναζητώντας την κατάλληλη τοποθεσία στο χώµα, όπου θα µετατραπούν σε χρυσαλίδες για 

να περάσουν την θερµή περίοδο του έτους. 

Εντοµοκτόνο σκεύασµα: Η επέµβαση θα γίνει µε εξειδικευµένο βιολογικό σκεύασµα του 

bacillus thuringiensis-var. kustaki, που είναι βιολογικό εντοµοκτόνο στοµάχου, µε εκλεκτική δράση 

κατά των προνυµφών των λεπιδόπτερων. Το συγκεκριµένο εντοµοκτόνο είναι ακίνδυνο για τον 

άνθρωπο, για άλλα θηλαστικά, για διάφορα έντοµα και κυρίως για τις µέλισσες. 

Το σκεύασµα που θα χρησιµοποιηθεί στους ψεκασµούς θα αποτελείται από τον bacillus 

thuringiensis-var kustaki µε διάλυσή του σε νερό, σε αναλογίες σύµφωνα µε τις οδηγίες. Για 

καλύτερη εφαρµογή του φαρµάκου είναι απαραίτητη η προσθήκη ανάλογης προσκολλητικής ουσίας. 

Περιοχή επέµβασης: Θα ψεκαστούν τα περιαστικά πευκοδάση της πόλης, έκτασης περίπου 208 

στρεµµάτων (20,8 εκταρίων). Συγχρόνως θα γίνει καταπολέµηση του εντόµου σε περίπου 352 δέντρα 

τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Ρεθύµνης, ή είναι µεµονωµένα, µετά από 

υπόδειξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας και τα οποία αναγράφονται ενδεικτικά στον παρακάτω Πίνακα.  

ΧΩΡΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

 

1) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΡΙOΧΩΝ ΜΕ ΠΕΥΚΑ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ) 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΩΝ 

1 ΡΕΘΥΜΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 50 

 

2 ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ 

 

30 

3 ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 23 

4 ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 4 

5 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΠΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 

6 ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΡΚΟ ΑΥΣΤΡΑΛΩΝ 4 

7 ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ & 

ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

3 

8 ΡΕΘΥΜΝΟ Ο∆ΟΣ 44
ου

 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 17 

 

9 ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΖΑΜΙ ΚΑΡΑΜΟΥΣΑ 1 

10 ΡΕΘΥΜΝΟ Ο∆ΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 1 

11 ΡΕΘΥΜΝΟ Ο∆ΟΣ ΣΑΘΑ  

 

1 

12 ΡΕΘΥΜΝΟ 3
ο
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2 

13 ΡΕΘΥΜΝΟ 7
ο
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 10 

14 ΡΕΘΥΜΝΟ 8
ο
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 14 

15 ΡΕΘΥΜΝΟ 10
ο
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ (ΤΣΕΣΜΕ) 17 

16 ΡΕΘΥΜΝΟ 3
ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 7 

17 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ & 

ΚΟΝ∆ΥΛΑΚΗ ΓΩΝΙΑ (ΙΚΑ) 

2 

18 ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΠΑΡ.Ο∆ΟΣ ΡΕΘ.-ΑΓΙΑΣ 

ΓΑΛΗΝΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 

ΚΟΥΡΜΟΥΛΉ)  

14 

19 ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΠΑΡ.Ο∆ΟΣ ΡΕΘ.-ΑΓΙΑΣ 

ΓΑΛΗΝΗΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΤΡΙΑ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ) 

16 

20 ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ  

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

2 

21 ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 30 
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2) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΣΥΛΙΩΝ ΜΕ ΠΕΥΚΑ 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 

 ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ 

1 ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΥΛΙΓΙΑΣ 

2 ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

3 ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

4 ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 

5 Τ.Κ. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

 

 

 

208 

 

 

 

Κάθε χώρος θα οριοθετείται µε κόκκινη κορδέλα επισήµανσης κατά τη διάρκεια της εφαρµογής 

προκειµένου να προστατευτούν οι διερχόµενοι πολίτες. 

Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ο ψεκασµός θα είναι καθολικός µε περιµετρική διαβροχή του 

φυλλώµατος του κάθε πεύκου και θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες εφαρµογές ανά 

δέντρο, χωρίς να προκύψουν ζηµιές στο υπάρχον φυτικό υλικό. Η προτεινόµενη περίοδος εφαρµογής 

της επέµβασης θα είναι το φθινόπωρο (αρχές Οκτωβρίου), περίοδος που το έντοµο βρίσκεται στο 

ευπαθές στο βάκιλο στάδιο της προνύµφης, για να είναι αποτελεσµατική η καταπολέµηση. Η ακριβής 

ηµεροµηνία ψεκασµού θα εξαρτηθεί από το στάδιο ανάπτυξης του εντόµου και τις επικρατούσες 

καιρικές συνθήκες. 

Η διενέργεια των ψεκασµών πρέπει να επιδιώκεται τις ώρες της ηµέρας που µπορούν να 

εξασφαλιστούν όσο το δυνατόν οι παρακάτω συνθήκες για καλύτερα αποτελέσµατα : 

- χαµηλές θερµοκρασίες 

- ασθενέστεροι άνεµοι 

- απουσία έντονου ηλιακού φωτός (αν είναι δυνατόν αργά το σούρουπο)  

- απουσία ή µικρή διέλευση ανθρώπων κατά τη διάρκεια των ψεκασµών 

Ο χρόνος εφαρµογής θα είναι ανάλογος του προβλεποµένου αντικειµένου, χωρίς απαραίτητα να 

συνδέεται µε το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου. Η προθεσµία εκτέλεσης των εργασιών, 

θα είναι σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο.  

Η ολοκλήρωση των ψεκασµών πρέπει να πραγµατοποιηθεί στο συντοµότερο δυνατόν διάστηµα 

και όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. ∆εν θα πρέπει να πραγµατοποιούνται ψεκασµοί όταν 

22 ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  12 

23 ΓΑΛΛΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  8 

24 ΣΩΜΑΤΑΣ ΠΑΛΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

2 

25 ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ ΠΑΛΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

3 

 

26 ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 

ΣΥΛΛΟΓΟ 

18 

27 ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ – 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ & 

ΠΛΑΤΕΙΑ 

15 

28 ΜΑΡΟΥΛΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  2 

29 Α∆ΕΛΕ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

∆ΡΟΜΟ(ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) 

2 

30 ΠΗΓΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΓΗΣ 5 

31 ΧΑΡΚΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΧΩΡΙΟΥ 12 

32 ΠΡΙΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   5 

33 ΠΡΙΝΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 13 

34 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1 

35 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 4 

  ΣΥΝΟΛΟ 

 

352 
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αναµένεται βροχή. Εάν βρέξει σε διάστηµα 2-3 ηµερών µετά τον ψεκασµό, τότε αυτός θα πρέπει να 

επαναληφθεί µε µέριµνα του αναδόχου.  

Τονίζεται η απαιτούµενη δυνατότητα άµεσης ανταπόκρισης από τον ανάδοχο (µέσα σε τρεις (3) 

εργάσιµες ηµέρες), σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ή ύστερα από κλήσεις ή αιτήσεις δηµοτών, 

χωρίς καµία επιβάρυνση για το ∆ήµο Ρεθύµνης. Σε περίπτωση µη ικανοποιητικής εφαρµογής, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην επανάληψή της, σε ηµεροµηνίες που θα ορίσει εκ νέου η Υπηρεσία. 

Οι επεµβάσεις στα σχολεία θα γίνουν σε ώρες εκτός λειτουργίας τους, προς αποφυγή 

λειτουργικών προβληµάτων και για την προστασία της ασφάλειας των µαθητών. 

Για τον ψεκασµό απαιτείται α) γερανοφόρο όχηµα β) κατάλληλο ψεκαστικό µηχάνηµα που 

φέρει αντλία υψηλής πίεσης πυροσβεστικού τύπου και ειδικά ακροφύσια που να δηµιουργούν 

ψεκαστικό νέφος µε λεπτά σταγονίδια. Ο ψεκασµός µε µορφή νέφους πρέπει να µπορεί να φτάνει σε 

ύψος 25-30 µέτρων, να είναι οµοιόµορφος και να επιτυγχάνεται πλήρης διαβροχή των δέντρων µέχρι 

απορροής. Επειδή πολλά πεύκα κυρίως των περιαστικών δασών βρίσκονται σε απόσταση από τον 

χώρο που µπορούν να κινηθούν τα οχήµατα, θα πρέπει να προβλεφθεί ο κατάλληλος εξοπλισµός, ώστε 

να επιτυγχάνεται η εφαρµογή σε όλα τα δέντρα.  

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση µηχανικής αφαίρεσης των κουκουλιών από 

οποιοδήποτε ύψος, αν εµφανιστούν για διάφορους λόγους και παρά τον ψεκασµό στο τέλος του 

χειµώνα ή την άνοιξη. Με ευθύνη του αναδόχου θα εντοπιστούν τα κουκούλια που εξακολουθούν να 

είναι ενεργά και κατόπιν επιλογής από την επιβλέπουσα υπηρεσία θα γίνουν οι επεµβάσεις σε 

ψεκασµένα ή µη πεύκα. Η αφαίρεση θα γίνει µε κοπή, αποµάκρυνση αυτών και καύση τους σε 

περιορισµένο και ελεγχόµενο χώρο, για την ελαχιστοποίηση του πληθυσµού. Η θερµική καταστροφή 

όπου είναι δυνατόν θα γίνεται άµεσα και επί τόπου, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά των προνυµφών 

του εντόµου. Η δαπάνη αυτής της εργασίας εκτιµάται στο 15% της συνολικής δαπάνης. 

Υποχρεώσεις αναδόχου:  

Πρέπει να τηρείται φάκελος ο οποίος να περιέχει: 

1. Αντίγραφο της Άδειας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για 

καταπολέµηση εντόµων σε κατοικηµένους χώρους 

2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 9001:2000 µε αντικείµενο Απεντόµωση - 

Απολύµανση – Μυοκτονία 

3. Θεωρηµένο αντίγραφο Πτυχίου του Υπεύθυνου Επιστήµονα 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), στην οποία να 

δηλώνεται ότι: α) ο υπεύθυνος επιστήµονας θα παρακολουθεί τις εργασίες, από την 

παρασκευή του υλικού παρέµβασης και τη χρησιµοποίηση του, τη λήψη µέτρων 

ασφαλείας που επιβάλλονται µέχρι και την επαναχρησιµοποίηση του χώρου που 

έγινε η καταπολέµηση, β) παρέχεται εγγύηση ότι η εφαρµογή των σκευασµάτων δεν 

προκαλεί φθορά ή ζηµιά σε µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και σε ανθρώπους, γ) σε 

περίπτωση που αποδεδειγµένα προκληθεί σωµατική ή υλική βλάβη από την 

εφαρµογή, ο ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη για την αποκατάσταση και την 

κάλυψη των ζηµιών (κατατίθεται µαζί µε την προσφορά) 

5. Την οικονοµική προσφορά 

6. Τα πλήρη στοιχεία των σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν (άδεια εγκρίσεως 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, φυλλάδια των 

σκευασµάτων, Μaterial Safety Data Sheets) 

7. Χρονοδιάγραµµα εργασιών κατά περίπτωση 

8. Tα βεβαιωτικά εκτέλεσης εργασιών  
9. Έκθεση πορείας προγράµµατος 

Τα δικαιολογητικά 1-4 κατατίθενται σε φάκελο συµµετοχής µαζί µε την οικονοµική προσφορά 

του ενδιαφερόµενου. Η µη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόµατα και απόρριψη 

της προσφοράς. 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος : 

- να κατέχει άδεια Απεντοµώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία πρέπει να 

είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

- Να διαθέτει Πιστοποίηση ISO 9001:2000 

- Θα έχει το απαιτούµενο σε αριθµό προσωπικό το οποίο θα πρέπει να είναι ειδικευµένο και 

πεπειραµένο, καθώς και τον κατάλληλο µηχανολογικό εξοπλισµό για την άρτια και ασφαλή 

εκτέλεση των εργασιών.  

- Συγχρόνως τα συνεργεία θα επιβλέπονται καθ΄ όλη την διάρκεια των εργασιών και σε όλα τα 

στάδια κάθε εφαρµογής από τον υπεύθυνο επιστήµονα και θα είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε 

τις υποδείξεις της υπηρεσίας σε θέµατα τρόπου, τόπου και χρόνου εφαρµογής.  

ΑΔΑ: 7ΙΨΝΩ1Ψ-ΑΨΡ



- Όλες οι εργασίες  θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη και υπό την έγκριση της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας (Τµήµα Πρασίνου & Αστικού Περιβάλλοντος), η οποία µπορεί να 

αναµορφώσει το πρόγραµµα εργασιών ή να περικόψει εργασίες αν κριθούν µη απαραίτητες. 

- Σε περίπτωση έντονων προβληµάτων και προσβολών σε οποιοδήποτε δηµόσιο χώρο του 

∆ήµου, οι επεµβάσεις του αναδόχου θα είναι άµεσες και δίχως άλλη οικονοµική απαίτηση εκ 

µέρους του. 

- Θα πρέπει να υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία εβδοµαδιαίο πρόγραµµα εργασιών, 

όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι θέσεις των επεµβάσεων. 

- Απαιτείται η σύνταξη έκθεσης υγειονοµικής πορείας ανά χώρο εφαρµογής καθώς και σύνταξη 

πινάκων χρησιµοποιούµενων σκευασµάτων δραστικών ουσιών και δόσεων κατά χώρο 

εφαρµογής. 

- Πριν την εφαρµογή οποιασδήποτε παρέµβασης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει 

την ασφάλεια του προσωπικού, του περιβάλλοντος και των περιοίκων. Θα τοποθετούνται 

προειδοποιητικές σηµάνσεις τουλάχιστον µία µέρα νωρίτερα του επικείµενου ψεκασµού, 

καθώς και σηµάνσεις που να δηλώνουν ότι διενεργήθηκε ψεκασµός, µε χρόνο διατήρησης 

τουλάχιστον 24 ώρες µετά από αυτόν. 

- Το συνεργείο ψεκασµών καθ΄ όλο το διάστηµα της εργασίας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο 

µε όλα τα απαραίτητα µέσα προστασίας, καθώς και κιβώτιο πρώτων βοηθειών που θα 

περιλαµβάνει τα αντίδοτα για τα χρησιµοποιούµενα σκευάσµατα. Απαιτείται η µη παρουσία  

άλλων ανθρώπων (πλην των ψεκαστών) και ζώων, από την έναρξη των ψεκασµών έως ότου 

στεγνώσουν τα ψεκασθέντα µέρη των πεύκων. 

- Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για τυχόν ατυχήµατα που 

µπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία στο προσωπικό που χρησιµοποιείται στους ψεκασµούς 

και προς τρίτα πρόσωπα, καθώς επίσης στα µέσα ψεκασµού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

εργασίας και κατά τη διαδροµή προς αυτήν. Γενικά θα πρέπει να τηρούνται οι κείµενες 

διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας περί πρόληψης εργατικών ατυχηµάτων, περί χρήσης 

φυτοφαρµάκων και όλοι εν γένει οι ισχύοντες κανονισµοί.  

- Οποιαδήποτε χωρίς την έγκριση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, µεταβολή στον  

       υπεύθυνο επιστήµονα, καθώς και οποιαδήποτε παράβαση σχετική µε: 

o Την χρησιµοποίηση µη εγκεκριµένων σκευασµάτων. 

o Τα µέτρα προστασίας του προσωπικού που κάνει τις εργασίες και 

o Τα µέτρα προστασίας ανθρώπων και ζώων στους χώρους που γίνεται η επέµβαση ή 

λόγω προσέγγισης σ΄ αυτούς και  µπορούν να τους εκθέσουν σε κίνδυνο,  

      συνεπάγεται την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που      προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

- Μετά την ολοκλήρωση των ψεκασµών, οι χώροι θα παραδίδονται καθαροί µε ευθύνη του 

αναδόχου. 

- Όλα τα έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς 

επίσης και κάθε είδους ζηµιά προς τρίτους που µπορεί να προξενηθεί κατά την εκτέλεση των 

ψεκασµών. 

 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 
Αφορά την εργασία καταπολέµησης του εντόµου, δηλ. την προληπτική ή θεραπευτική 

εφαρµογή µε βιολογικό σκεύασµα εντοµοκτόνου και προσθήκη κατάλληλης προσκολλητικής ουσίας 

για καλύτερα αποτελέσµατα, σε διάφορα είδη πεύκης ανεξαρτήτως ύψους και σε χώρους που θα 

υποδειχθούν από την Υπηρεσία σε οποιαδήποτε απόσταση από οδούς πρόσβασης, όπως αυτή 

αναλύεται στην τεχνική περιγραφή της µελέτης. Τα πεύκα που θα γίνει η εφαρµογή µπορεί να είναι 

µεµονωµένα ή σε συστάδες, σε αλσύλια, δενδροστοιχές, πάρκα, αυλές σχολικών κτιρίων, εκκλησιών 

κλπ 

Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των οχηµάτων, των 

µηχανηµάτων, των εργαλείων και των σκευασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και οποιαδήποτε 

άλλη δαπάνη για την έντεχνη εκτέλεση των επεµβάσεων. Οι ανάλογες δαπάνες περιλαµβάνονται και 

για τη µηχανική καταστροφή των κουκουλιών (συλλογή, τυχόν αποµάκρυνση και καύση σε θέσεις που 

επιτρέπεται) που έχουν παραµείνει ενεργά, όπως αυτή αναλύεται στην τεχνική περιγραφή της µελέτης.  

Συγκεκριµένα στις τιµές µονάδας του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε περαιωµένες 

εργασίες, περιλαµβάνονται οι παρακάτω δαπάνες: 

- Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 

σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή. 

- Κάθε δαπάνη γενικά, έστω κι αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για 

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε µονάδας εργασίας. Καµία αξίωση ή 
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διαµφισβήτηση δε µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την 

απόδοση των σκευασµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του επιστηµονικού και 

εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µη 

µηχανικών µέσων. 

- Σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη 

εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες σκευασµάτων, εξοπλισµού και εφοδίων 

γενικά των εργασιών. 

- Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων, δώρων εορτών κλπ κάθε 

επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού. 

- Οι δαπάνες για την παρακολούθηση της ακριβούς περιόδου εκκόλαψης του εντόµου 

Thaumetopoea pityocampa για την έναρξη των ψεκασµών. 

- Οι δαπάνες για τον εντοπισµό, την κοπή και καύση των κουκουλιών της πιτυοκάµπης, 

υπολογιζόµενες στο 15% της συνολικής δαπάνης. 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Περιαστικά δάση 

Τιµή εφαρµογής : 40,00 ευρώ/στρέµµα 

Ολογράφως : σαράντα ευρώ 

Αριθµητικώς : 40,00 ευρώ 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Μεµονωµένα δέντρα ύψους µεγαλυτέρων των 4 m 

Τιµή εφαρµογής : 11,00 ευρώ/δέντρο 

Ολογράφως : έντεκα ευρώ 

Αριθµητικώς : 11,00 ευρώ 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο της εργασίας 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς όρους βάση των οποίων, σε 

συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της σύµβασης, θα γίνει η εργασία των ψεκασµών από εδάφους, για 

την πρόληψη και τον περιορισµό της πιτυοκάµπης των πεύκων (Thaumetopoea pityocampa) στο ∆ήµο 

Ρεθύµνης. 

Οι επεµβάσεις θα εκτελεστούν από εξειδικευµένο εργατοτεχνικό προσωπικό µε άρτια γνώση 

της τέχνης και τη τεχνικής και ανάλογη εµπειρία. Λόγω της φύσης της εργασίας απαιτείται η 

στελέχωση και συνεχής παρουσία υπευθύνου επιβλέποντα Γεωτεχνικού (Γεωπόνου ή ∆ασολόγου) ή 

τεχνολόγου Γεωπονίας ή ∆ασοπόνου, µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην εκτέλεση τέτοιου είδους 

εργασιών. 

Οι επεµβάσεις θα γίνονται σύµφωνα µε την καθοδήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας (Τµήµα 

Πρασίνου & Αστικού Περιβάλλοντος) του ∆ήµου. Θα κατατίθεται εγκαίρως  στην υπηρεσία 

εβδοµαδιαίος προγραµµατισµός των επεµβάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι : 

α) Η απόφαση ∆ηµάρχου για την απ΄ ευθείας ανάθεση της εργασίας 

β) Τεχνικές Προδιαγραφές 

γ) Τεχνική Έκθεση 

δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε) Τιµολόγιο – Τιµές Εφαρµογής 

στ) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Προϋπολογισµός  
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό οικον. Έτους 2017 και 2018 του ∆ήµου 

(ΚΑ: 35.6117.002) µε το ποσό των 15.118,08 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, κατανεµηµένη 

ως εξής: 1) ∆απάνη για το έτος 2017: 12.850,37 (ποσοστό 85%), 2) ∆απάνη για το έτος 2018: 2.267,71 

(ποσοστό 15%). 

Ο προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός και η διάθεση και κατανοµή του συνολικού ποσού στις 

επιµέρους εργασίες θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας και µόνο µέχρι 

εξαντλήσεως του συνολικού ποσού σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Προσφορές 
Η προσφορά θα αφορά το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας των εργασιών. 

Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισµένο φάκελο όπου θα περιλαµβάνει συµπληρωµένο το 

έντυπο οικονοµικής προσφοράς της υπηρεσίας ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού. Ο φάκελος 
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προσφοράς  θα αναγράφει στο εξωτερικό µέρος του «Προς ∆ήµο Ρεθύµνης (∆/νση Καθαριότητας-

∆ιαχείρισης Απορριµµάτων-Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου)» Ταχ. ∆ιεύθυνση Μισσίρια θέση 

«Παπούρα» και «Προσφορά για τη φυτοπροστασία των πεύκων από το έντοµο Thaumetopoea 

pityocampa στο ∆ήµο Ρεθύµνης». 

Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, µε ποινή αποκλεισµού σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει, η ηµεροµηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του 

υποψήφιου αναδόχου. 

Η έννοια της προσφοράς του αναδόχου είναι και βεβαίωση ότι αυτός έλαβε υπόψη τις γενικές 

και ειδικές συνθήκες των εργασιών, δηλαδή τη θέση των δέντρων που θα γίνουν οι επεµβάσεις, τις 

απαιτούµενες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, µεταφορά και αποθήκευση των υλικών, την 

κατάσταση των χώρων επέµβασης, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, την ευχέρεια 

εξεύρεσης του κατάλληλου προσωπικού, οχηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων, καθώς και νερού, 

τις καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, γενικές ή ειδικές συνθήκες, τα ζητήµατα που 

µπορεί να προκύψουν και κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών 

και ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τη σύµβαση. Σηµειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι 

απόλυτα δεσµευτική για τον υποψήφιο, ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος για την περαίωση της 

παρούσας εργασίας. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, ήτοι αυτός που στο σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Σύµβαση 

Ο ανάδοχος των παρεχόµενων υπηρεσιών, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει προς υπογραφή 

της σύµβασης σε ορισµένο τόπο και χρόνο.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Πληµµελής εκτέλεση εργασιών - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου 
Εφ’ όσον οι παρούσες εργασίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή εκτελούνται 

µε ελαττωµατικό τρόπο, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις προσαρµόσει ή βελτιώσει σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

τη σύµβαση, ειδική πρόσκληση του ∆ηµάρχου καλεί τον ανάδοχο να συµµορφωθεί προς τις 

υποχρεώσεις αυτές µέσα σε εύλογη προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των δέκα ηµερών. Η ειδική 

πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις συµβατικές υποχρεώσεις του 

αναδόχου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της εργασίας. 

Επίσης, η ειδική πρόσκληση µπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης, ως την ολοκλήρωση της παραλαβής της εργασίας. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί 

εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Παραλαβή 

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων και των 

συµβατικών στοιχείων της µελέτης και ενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 

Εάν κατά την εκτέλεσή τους διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 

επιτροπή παραλαβής ή η αρµόδια επιβλέπουσα Υπηρεσία µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή 

τη µερική αυτής ή την αποκατάσταση των όποιων ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς 

τις προτάσεις εντός της οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος Ρεθύµνης δικαιούται να προβεί στην 

τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις 

ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Τρόπος πληρωµής – Περιεχόµενο τιµών του τιµολογίου 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ µετά το τέλος της καλής εκτέλεσης των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών από την αρµόδια 

επιτροπή και την προσκόµιση του τιµολογίου. 

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι, τέλη και 

κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ηµέρες διενέργειας της διαδικασίας, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος 

βαρύνει το ∆ήµο. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 

παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Οι τιµές του τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση. Οι τιµές αυτές αναφέρονται σε 

µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών και ο ανάδοχος δε δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή 

αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε µιας από αυτές, σύµφωνα µε την τεχνική 
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περιγραφή της παρούσας µελέτης. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ 

των υστέρων, ούτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, ούτε 

για τις απαιτήσεις του εργατικού προσωπικού, ούτε για τις τιµές ηµεροµισθίων και υλικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

1.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθεί το πρόγραµµα εργασίας της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας και να τηρεί µε ακρίβεια όλα τα στοιχεία της µελέτης.  

2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, 

µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ο ανάδοχος σε 

κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας, όπως 

είναι οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών 

επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της 

µεταφοράς, φύλαξης, φθοράς τους κλπ, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µισθωµάτων 

µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις και 

γενικά κάθε είδους δαπάνη του προσωπικού, των µηχανηµάτων και οχηµάτων απαραίτητη για την 

καλή και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

3. Πριν την έναρξη εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την έκδοση 

οποιασδήποτε άδειας και ενηµέρωσης που είναι απαραίτητη σύµφωνα µε τους νόµους. Απαιτείται 

έγκαιρη ενηµέρωση των αρχών, δηµοτών, σχολείων κλπ και σήµανση των περιοχών πριν και µετά 

τους ψεκασµούς. Ο ανάδοχος είναι ουσιαστικά και αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε παράβαση των 

διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 

4. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του για την τήρηση των διατάξεων της 

εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών, λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων 

στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, για την παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς και για τη 

λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανόνες 

της υγιεινής και ασφάλειας της ισχύουσας νοµοθεσίας. Έχει πλήρη και ακέραιη την ευθύνη ποινικά και 

αστικά για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη επερχόµενη στον ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους, 

συνέπειας ενεργειών που έχουν άµεσα ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση της εργασίας και οφειλόµενο 

στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.  

5. Όλοι οι εργαζόµενοι θα φέρουν τα απαραίτητα είδη ατοµικής προστασίας από κινδύνους και 

δυσµενή καιρικά φαινόµενα, µε ευθύνη του αναδόχου. 

6. Ο ανάδοχος δε δικαιούται ουδεµία αποζηµίωση από την αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε 

βλάβη προκληθεί κατά την εκτέλεση της εργασίας, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και για 

οποιαδήποτε εν γένει ζηµία αυτού ή προς τρίτους οφειλόµενη είτε σε αµέλεια, απρονοησία ή 

ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του. 

7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων 

έργων ή εργασιών φορέα του δηµοσίου τοµέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες 

του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή 

λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλλει στην άµεση 

αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών. 

8. Λόγω του επείγοντος των εργασιών και για την ταχύτερη περάτωσή τους λόγω επικείµενων 

δυσµενών καιρικών συνθηκών ο ανάδοχος υποχρεούται να εργαστεί υπερωριακά. κατά τις Κυριακές 

και εορτές και εφόσον εργαστεί, καµία αξίωση για πρόσθετη αποζηµίωση δε θα γίνει δεκτή από την 

υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ∆ιευκόλυνση κυκλοφορίας - Πινακίδες 
Ο εργολάβος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για κάθε διακοπή ή παρεµπόδιση της κυκλοφορίας 

πρέπει απαραιτήτως να συνεννοείται προηγουµένως µε την επιβλέπουσα Υπηρεσία και το αρµόδιο 

τµήµα της Τροχαίας. Ο εργολάβος υποχρεούται όπως µε δική του ευθύνη και δαπάνες τοποθετήσει 

πινακίδες καθοδηγήσεως της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων ως και νυχτερινά φωτεινά σήµατα 

κλπ, εφόσον χρειαστεί. Επίσης οφείλει µε δαπάνες του να περιφράξει κάθε επικίνδυνη για την 

ασφάλεια και για την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών θέση και να την επισηµαίνει µε την 

τοποθέτηση κορδέλας, πινακίδων, νυχτερινών σηµάτων κλπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ∆ικαιώµατα της επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
1. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µείωσης της ποσότητας των εργασιών, εφ΄ 

όσον οι ανάγκες κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύµβασης αποδειχθούν µικρότερες, χωρίς καµία 

αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς αποζηµίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο 

λόγο. Η µείωση όµως αυτή δε δύναται να ξεπερνά το 50% των αρχικών προϋπολογισθέντων εργασιών. 

Επίσης διατηρεί το δικαίωµα αύξησης της ποσότητας των εργασιών κατά 20%, εφ΄ όσον οι ανάγκες 
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κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύµβασης αποδειχθούν µεγαλύτερες, µε τις ίδιες τιµές της 

προσφοράς. 

2. Η παρακολούθηση των εργασιών (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος) θα γίνεται από αρµόδιο 

Υπάλληλο του Τµήµατος Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος, ο οποίος θα πιστοποιεί ότι οι 

εργασίες έγιναν µε τους όρους της σύµβασης και τις προδιαγραφές της µελέτης. 

3. Οποιαδήποτε χηµική ουσία χρησιµοποιηθεί από τον ανάδοχο θα εγκρίνεται υποχρεωτικά από 

την επιβλέπουσα Υπηρεσία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Το ψεκαστικό διάλυµα θα 

παρασκευάζεται παρουσία του επιβλέποντος της εργασίας, ο οποίος θα ελέγχει τη συσκευασία του 

σκευάσµατος, την ηµεροµηνία λήξης, τον τρόπο παρασκευής του διαλύµατος, τον τρόπο εφαρµογής 

κλπ. Κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα γίνεται δειγµατοληπτικός έλεγχος όσες φορές απαιτηθεί και 

εργαστηριακές αναλύσεις µε έξοδα του αναδόχου. 

 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΣΥΝΟΛΟ 

1. επέµβαση σε 

περιαστικά δάση 

Στρέµµα 208 40,00 8.320,00 

2. επέµβαση σε 

µεµονωµένα 

δέντρα 

κοινόχρηστων 

χώρων 

Τεµάχιο 348 11,00 3.872,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 12.192,00 

   Φ.Π.Α. (24%) 2.926,08 

   ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

15.118,08 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ποσότητες των εργασιών των παραπάνω άρθρων ενδέχεται να αυξοµειωθούν 

ανάλογα µε τις ανάγκες, κατόπιν υποδείξεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Οι τυχόν αλλαγές όµως δε 

θα υπερβαίνουν το συµβατικό ποσόν. 

Το συµβατικό ποσόν θα εξοφληθεί από τον Προϋπολογισµό έτους 2017 κατά 85% και από τον 

Προϋπολογισµό έτους 2018 κατά 15% (ΚΑ: 35.6117.002).  

Η δαπάνη κατανέµεται ως εξής:  

1) ∆απάνη για το έτος 2017: 12.850,37 (ποσοστό 85%),  

2) ∆απάνη για το έτος 2018: 2.267,71 (ποσοστό 15%). 
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