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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την 

εκπόνηση εργασιών κοπής και απομάκρυνσης  κυπαρισσιών από τα Δημοτικά Νεκροταφεία  

του Δήμου Κομοτηνής ,λόγω επικινδυνότητας ,ώστε να αποφύγουμε μεταγενέστερα 

προβλήματα λόγω πιθανής πτώσης τους. Τα δένδρα αυτά έχουν φτάσει σε πολύ μεγάλο 

ύψος κι είναι αδύνατο να ελεγχθούν με τα υπάρχοντα μηχανήματα του Δήμου .Επίσης το 
εργατικό προσωπικό ,δεν είναι ειδικό για να αναρριχηθεί  σε δένδρα και ειδικά σε τόσο 

ψηλά . 

 Αρκετά από αυτά τα δένδρα εγκυμονούν κινδύνους από πιθανό σπάσιμο και 

πτώση των κλάδων τους, (πολλές φορές και ξερών) λόγω και των ακραίων καιρικών 

συνθηκών. Οι εργασίες περιορισμού της κόμης τους και κοπής των ξερών δένδρων 

κρίνονται κατεπείγουσες κι επιβεβλημένες από την υπηρεσία μας για την ασφάλεια, τόσο 

για τους επισκέπτες όσο και για τους τάφους που θα προκληθούν μεγάλες ζημιές σε 

περίπτωση πτώσης των προαναφερθέντων δένδρων.  

Η εργασία αφορά την κοπή εννέα δένδρων  και κλάδεμα εννέα δένδρων .  

Αυτό θα έχει και βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζει  το Κοιμητήριο . 
Λόγω της πολεοδομικής διάταξης των τάφων , των στενών διαδρόμων και της 

δύσκολης πρόσβασης  των δένδρων, ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό 

μέσο-τρόπο –μηχάνημα ,τόσο για την κοπή και το κλάδεμα ,όσο και για την απομάκρυνση 

και  μεταφορά των προϊόντων κοπής . 

Ο ανάδοχος θα είναι υπόχρεος για κάθε ζημιά την οποία θα προκαλέσει κατά την 

κοπή –κλάδεμα των δένδρων σε τάφους ή οπουδήποτε αλλού. 

Τα προϊόντα κοπής θα μεταφερθούν σε μέρος όπου θα υποδείξει η υπηρεσία του 

Δήμου . 

Κομοτηνή 12/8/2015 

 

Για την θεώρηση   
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ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΟΣ  

 

   

 

 

 



 

         

                                                              ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ€ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1.  

“ Εξωραϊσμός Δημοτικών 

Κοιμητηρίων”   ΤΕΜ 1 19.000,00 19.000,00 

   ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ 19.000,00 

   ΦΠΑ 23% 4.370,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.370,00 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Η εργασία  εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3463/06. 

Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά που ισχύουν είναι: 

 α) Τεχνική περιγραφή 

 β) Τεχνικές Προδιαγραφές  

 γ) Προϋπολογισμός Μελέτης  

δ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 Αφετηρία μετρήσεως των προθεσμιών είναι αυτή που καθορίζεται στις διατάξεις 

του Π.Δ. 28/80. Η εκτέλεση της εργασίας θα ξεκινήσει άμεσα με  την υπογραφή της 

σύμβασης και εως ένα (1) μήνα . 

 Για την πρόοδο των εργασιών ισχύει το άρθρο 30 του Π.Δ.28/80. 

 Η ανάληψη από τον Ανάδοχο της εργασίας, προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του τις 

γενικές και τοπικές συνθήκες της εργασίας, δηλαδή την θέση της εργασίας, τις 

απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, την διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των 

υλικών και εργαλείων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες και 

κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη,τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και τα 

οποία μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος τον εργασιών .Οι εργασίες 

θα εκτελεστούν κατά την Σύμβαση και Μελέτη προς τις οποίες υποχρεούται να 

συμμορφωθεί ο Ανάδοχος.  

Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 31 του Π.Δ. 28/80. 

Πέραν αυτού ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 - Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών, 

των εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ' αυτού 

τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας 

την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την μη 

εφαρμογή τους. 

 - Κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα στους εργαζόμενους ή σε τρίτους. 

Επίσης θα πρέπει να φέρει και διακριτικά (κώνοι και ταινία σήμανσης) και 

βοηθητικά μέσα (ιμάντες πρόσδεσης και κράνος - γυαλιά προστασίας) για την διασφάλιση 

της ασφάλειας των  εργαζομένων. 

 - Ο ανάδοχο εργασίας η οποία εκτελείται σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ, 

υποχρεούται να ασφαλίζει σε αυτό όλο το προσωπικό που απασχολεί. 

 Σε περιπτώσεις εργασιών που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ ο 

ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την ασφάλιση του προσωπικού, που χρησιμοποιεί, το 



οποίο είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. To υπόλοιπο 

προσωπικό είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να ασφαλίσει σε μία από τις αναγνωρισμένες 

ασφαλιστικές εταιρείες του Δημοσίου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο 

εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου, καθώς και με 

αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν από το προσωπικό του αναδόχου και των 

μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και γενικά 

κάθε μορφής ανωφελή έργα. 

 -Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μαζεύει και να απομακρύνει ,την ίδια μέρα τα 

κλαδιά και τα τμήματα των κορμών δένδρων που θα προκύπτουν από τις εργασίες 

κλαδέματος ή κοπής των ξερών ή επικίνδυνων υψηλών δένδρων , σε μέρος όπου θα 
υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου . 

-Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Ο λογαριασμός θα συνταθεί με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80.  

Στον λογαριασμό ο Ανάδοχος καταβάλει τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α επιβαρύνει 

τον εργοδότη. 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12/8/2015 

 

Για την θεώρηση                                                                         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ                                                       ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΪΚΑ 

                                                                                                      ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ                                                             

ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                                                                                      

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


