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Η παρούσα µελέτη αφορά στη συντήρηση του πάρκου της Αγ. Παρασκευής Κοµοτηνής.
 
Αναλυτικότερα πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:
1. Εργασία επισκευής,στερέωσης και αντικατάστ

προστατευτικών   σιντριβανιών. Το προστατευτικό  καλύπτει τετράγωνο σιντριβάνι διαστάσεων ~ 
3,00Χ3,00 µ αποτελούµενα από: 1.γυαλί tripl
γυαλιού έχει τοποθετηθεί στο κάτω µέ
3. στο πάνω µέρος του προστατευτικού έχει τοποθετηθεί κουπαστή η οποία είναι σωλήνας 
ανοξείδωτος, διατοµής 40Χ20Χ

2. Εργασία συντήρησης των διαδρόµων κίνησης
χαλικόστρωση των διαδρόµων 

3. Εργασίες βερνικοχρωµατισµών στις ξύλινες επιφάνειες του πάρκου (1. κιόσκι Ισλαµικού Κήπου 
2.πέργκολες: Αναγεν. Κήπου, χώρου εκδηλώσεων,  αρχαι

4. Εργασία συντήρησης επιχρισµάτων Ιαλαµικό Κήπου
5. Εργασία επισκευής - αντικατάστασης

τραπεζοκαθισµάτων και των λωρίδων κίνησης (αντικατάσταση φ
6. Εργασία καθαρισµού σιντριβανιών. Ανά τεµάχιο περιλαµβάνεται ο καθαρισµός των τεσσάρων 

υάλινων επιφάνειες του σιντριβανιού µε τα κατάλληλα καθαριστικά. 
συνολικά 4 φορές κατά τη διάρκεια 

7. Εργασία επισκευής - αντικατάστασης 
8. Εργασία επισκευής-αντικατάστ
9. Εργασία συντήρησης ξύλινων παγκακιών του πάρκου (χρωµατισµοί

κοµµατιών) 
10. Συντήρηση-αποκατάσταση-συµπλ

(συµπεριλαµβάνονται και οι αποξηλώσεις
11. Συντήρηση-αποκατάσταση-συµπλήρωση

(συµπεριλαµβάνονται και οι αποξηλώσεις
12. Αντικατάσταση υαλοπινάκων µε νέους (διπλοί θερµοµονωτι

υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 
mm))Εργασία καθαρισµού - συντήρ

13. Αντικατάσταση υαλοπινάκων µε νέους (µονή triplex υάλωση  5+5 χιλ)
14. Εργασία καθαρισµού - συντήρησης των τ
15. Εργασία καθαρισµού φρεατίου υδροσυλλογής
16. Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,31 µέχρι 0,60 m
17. Αποξήλωση ξύλινων πλαισίων στον Ισλαµικό Κήπο
18. Εργασία αποκατάστασης λίθινης περίφραξης (τµήµα στον

είσοδο του πάρκου από την εκκλησία της Αγ.Παρασκευής)
19. Συντήρηση-αποκατάσταση-συµπλήρωση επιστρώσεων δια κυβολίθων γρανίτη 10Χ10Χ5εκ 

(συµπεριλαµβάνονται οι τυχόν αποξηλώσεις) και κατασκευή νέας βάσης από σκυρόδεµα C 16/20 
πάχους 0,20 εκ. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά στη συντήρηση του πάρκου της Αγ. Παρασκευής Κοµοτηνής.

να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 
Εργασία επισκευής,στερέωσης και αντικατάστασης των φθαρµένων κοµµατιών των 
προστατευτικών   σιντριβανιών. Το προστατευτικό  καλύπτει τετράγωνο σιντριβάνι διαστάσεων ~ 
3,00Χ3,00 µ αποτελούµενα από: 1.γυαλί triplex 5+5 χιλ και ύψος 0,85 εκ  2.για την στερέωση του 
γυαλιού έχει τοποθετηθεί στο κάτω µέρος προφίλ αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής ανοδίωσης. 
3. στο πάνω µέρος του προστατευτικού έχει τοποθετηθεί κουπαστή η οποία είναι σωλήνας 
ανοξείδωτος, διατοµής 40Χ20Χ1,5. 

α συντήρησης των διαδρόµων κίνησης µε καθαρισµό και εκρίζωση πρασινάδας
 

Εργασίες βερνικοχρωµατισµών στις ξύλινες επιφάνειες του πάρκου (1. κιόσκι Ισλαµικού Κήπου 
2.πέργκολες: Αναγεν. Κήπου, χώρου εκδηλώσεων,  αρχαιοελληνικού τοίχου και εισόδου)
Εργασία συντήρησης επιχρισµάτων Ιαλαµικό Κήπου 

αντικατάστασης φθαρµένων ξύλινων επιφανειών στις πλατφόρµες ανάπτυξης 
ραπεζοκαθισµάτων και των λωρίδων κίνησης (αντικατάσταση φθαρµένων σανιδιών µε νέες)

ού σιντριβανιών. Ανά τεµάχιο περιλαµβάνεται ο καθαρισµός των τεσσάρων 
ων επιφάνειες του σιντριβανιού µε τα κατάλληλα καθαριστικά. Η εργασία 

φορές κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 
αντικατάστασης µεταλλικών σχαρών φρεατίων 0,40*0,30 

αντικατάστασης πλαστικών σχαρών φρεατίων 0,50*0,50 
Εργασία συντήρησης ξύλινων παγκακιών του πάρκου (χρωµατισµοί-αντικατάστασ

συµπλήρωση επίστρωσης µε νέες πλάκες Ελευθερουπόλεως
αµβάνονται και οι αποξηλώσεις) 

συµπλήρωση µε νέες πλάκες µαρµάρου πάχους 2 - 3 εκ
(συµπεριλαµβάνονται και οι αποξηλώσεις) 
Αντικατάσταση υαλοπινάκων µε νέους (διπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί -

ύ πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 
συντήρησης των τεσσάρων υπόγειων δεξαµενών 

Αντικατάσταση υαλοπινάκων µε νέους (µονή triplex υάλωση  5+5 χιλ) 
τήρησης των τεσσάρων υπόγειων δεξαµενών 

Εργασία καθαρισµού φρεατίου υδροσυλλογής 
Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,31 µέχρι 0,60 m 

λαισίων στον Ισλαµικό Κήπο 
Εργασία αποκατάστασης λίθινης περίφραξης (τµήµα στον Αρχαιολογικό Κήπο και τµ

σοδο του πάρκου από την εκκλησία της Αγ.Παρασκευής) 
συµπλήρωση επιστρώσεων δια κυβολίθων γρανίτη 10Χ10Χ5εκ 

(συµπεριλαµβάνονται οι τυχόν αποξηλώσεις) και κατασκευή νέας βάσης από σκυρόδεµα C 16/20 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ.  

Η παρούσα µελέτη αφορά στη συντήρηση του πάρκου της Αγ. Παρασκευής Κοµοτηνής. 

ασης των φθαρµένων κοµµατιών των 
προστατευτικών   σιντριβανιών. Το προστατευτικό  καλύπτει τετράγωνο σιντριβάνι διαστάσεων ~ 

ιλ και ύψος 0,85 εκ  2.για την στερέωση του 
ρος προφίλ αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής ανοδίωσης. 

3. στο πάνω µέρος του προστατευτικού έχει τοποθετηθεί κουπαστή η οποία είναι σωλήνας 

εκρίζωση πρασινάδας και 

Εργασίες βερνικοχρωµατισµών στις ξύλινες επιφάνειες του πάρκου (1. κιόσκι Ισλαµικού Κήπου 
ού τοίχου και εισόδου)  

φθαρµένων ξύλινων επιφανειών στις πλατφόρµες ανάπτυξης 
θαρµένων σανιδιών µε νέες) 

ού σιντριβανιών. Ανά τεµάχιο περιλαµβάνεται ο καθαρισµός των τεσσάρων 
 θα εκτελεστεί 

αντικατάσταση  φθαρµένων 

πλάκες Ελευθερουπόλεως 

3 εκ 

- ανακλαστικοί 
ύ πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 

Αρχαιολογικό Κήπο και τµήµα στην 

συµπλήρωση επιστρώσεων δια κυβολίθων γρανίτη 10Χ10Χ5εκ 
(συµπεριλαµβάνονται οι τυχόν αποξηλώσεις) και κατασκευή νέας βάσης από σκυρόδεµα C 16/20 
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20. Εργασία συντήρησης περγκολών και παρεµφερών κατασκευών από ξυλεία IROCO (περιλαµβάνει 
την αντικατάσταση τεσσάρων υποστυλωµάτων διαστάσεων 0,15Χ0,15Χ2,75 και µιάς οριζόντιας 
δοκού διαστάσεων 0,15Χ0,15Χ3,00 καθώς και την κατασκευή τεσσάρων βάσεων από σκυρόδεµα) 
 

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21.3.2019 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ 

 
 

 
ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 

 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Ε Ν ∆ Ε Ι Κ

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 

1 

Εργασία επισκευής,στερέωσης και 
αντικατάστασης των φθαρµένων 
κοµµατιών των προστατευτικών   
σιντριβανιών. Το προστατευτικ
καλύπτει τετράγωνο σιντριβάνι 
διαστάσεων ~ 3,00Χ3,00 µ 
αποτελούµενα από: 1.γυαλί triplex 5+5 
χιλ και ύψος 0,85 εκ  2.για την 
στερέωση του γυαλιού έχει τοποθετηθεί 
στο κάτω µέρος προφίλ αλουµινίου 
ηλεκτροστατικής βαφής ανοδίωσης. 3. 
στο πάνω µέρος του προστατευτικού 
έχει τοποθετηθεί κουπαστή η ο
σωλήνας ανοξείδωτος, διατοµής 
40Χ20Χ1,5. 

2 

Εργασία συντήρησης των διαδρόµων 
κίνησης µε καθαρισµό και εκρίζωση 
πρασινάδας και χαλικόστρωση των 
διαδρόµων 

3 

Εργασίες βερνικοχρωµατισµών στι
ξύλινες επιφάνειες του πάρκου (1. κιόσκι 
Ισλαµικού Κήπου 2.πέργκολες: Αναγεν. 
Κήπου, χώρου εκδηλώσεων,  
αρχαιοελληνικού τοίχου και εισόδου)

4 
Εργασία συντήρησης επιχρισµάτων 
Ιαλαµικό Κήπου 

5 

Εργασία επισκευής-αντικατάστασης 
φθαρµένων ξύλινων επιφανειών στις 
πλατφόρµες ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισµάτων και των λωρίδων 
κίνησης (αντικατάσταση φθαρµένων 
σανιδιών µε νέες) 
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Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

επισκευής,στερέωσης και 
αντικατάστασης των φθαρµένων 
κοµµατιών των προστατευτικών   
σιντριβανιών. Το προστατευτικό  

σιντριβάνι 
ν ~ 3,00Χ3,00 µ 

αποτελούµενα από: 1.γυαλί triplex 5+5 
εκ  2.για την 

αλιού έχει τοποθετηθεί 
στο κάτω µέρος προφίλ αλουµινίου 
ηλεκτροστατικής βαφής ανοδίωσης. 3. 

οστατευτικού 
οθετηθεί κουπαστή η οποία είναι 

σωλήνας ανοξείδωτος, διατοµής 

τεµ 1 1.300,00

διαδρόµων 
κίνησης µε καθαρισµό και εκρίζωση 
πρασινάδας και χαλικόστρωση των 

Μ2 150,00 8,00

ατισµών στις 
ξύλινες επιφάνειες του πάρκου (1. κιόσκι 
Ισλαµικού Κήπου 2.πέργκολες: Αναγεν. 
Κήπου, χώρου εκδηλώσεων,  
αρχαιοελληνικού τοίχου και εισόδου) 

Μ2 450,00 10,00

Εργασία συντήρησης επιχρισµάτων 
Μ2 8,00 19,10

αντικατάστασης 
φθαρµένων ξύλινων επιφανειών στις 

τραπεζοκαθισµάτων και των λωρίδων 
κίνησης (αντικατάσταση φθαρµένων 

Μ2 53 80,00

4 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ.  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1.300,00 1.300,00 

8,00 1.200,00 

10,00 4.500,00 

19,10 152,80 

80,00 4.240,00 
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6 

Εργασία καθαρισµού σιντριβανιών. Ανά 
τεµάχιο περιλαµβάνεται ο καθαρισµός 
των τεσσάρων υάλινων επιφάνειες του 
σιντριβανιού µε τα κατάλληλα 
καθαριστικά.  

τεµ 48 40,00 1.920,00 

7 
Εργασία επισκευής - αντικατάστασης 
µεταλλικών σχαρών φρεατίων 0,40*0,30 

τεµ 20 50,00 1.000,00 

8 
Εργασία επισκευής-αντικατάστασης 
πλαστικών σχαρών φρεατίων 0,50*0,50 

τεµ 4,00 40,00 160,00 

9 
Εργασία συντήρησης ξύλινων 
παγκακιών του πάρκου (χρωµατισµοί-
αντικατάσταση  φθαρµένων κοµµατιών) 

τεµ 5 20,00 100,00 

10 

Συντήρηση-αποκατάσταση-
συµπλήρωση  µε νέες πλάκες 
Ελευθερουπόλεως 
(συµπεριλαµβάνονται και οι 
αποξηλώσεις) 

m2 10,00 25,00 250,00 

11 

Συντήρηση-αποκατάσταση-
συµπλήρωση  µε νέες πλάκες 
µαρµάρου πάχους 2 - 3 εκ 
(συµπεριλαµβάνονται και οι 
αποξηλώσεις) 

m2 40,00 35,00 1.400,00 

12 

Αντικατάσταση υαλοπινάκων µε νέους 
(διπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 
8 mm, κρύσταλλο 5 mm)) 

m2 0,60 50,00 30,00 

13 
Αντικατάσταση υαλοπινάκων µε νέους 
(µονή triplex υάλωση  5+5 χιλ) 

m2 7,65 60,00 459,00 

14 
Εργασία καθαρισµού - συντήρησης των 
τεσσάρων υπόγειων δεξαµενών 

τεµ 4,00 325,00 1.300,00 

15 
Εργασία καθαρισµού φρεατίου 
υδροσυλλογής 

τεµ 3 41,20 123,60 

16 
Εκρίζωση µεγάλων δένδρων 
περιµέτρου κορµού από 0,31 µέχρι 0,60 
m 

τεµ 1 60,00 60,00 

17 
Αποξήλωση ξύλινων πλαισίων στον 
Ισλαµικό Κήπο 

τεµ 31 7,00 217,00 

18 

Εργασία αποκατάστασης λίθινης 
περίφραξης (τµήµα στον Αρχαιολογικό 
Κήπο και τµήµα στην είσοδο του 
πάρκου από την εκκλησία της 
Αγ.Παρασκευής) 

τεµ 1 150,00 150,00 

19 

Συντήρηση-αποκατάσταση-
συµπλήρωση επιστρώσεων δια 
κυβολίθων γρανίτη 10Χ10Χ5εκ 
(συµπεριλαµβάνονται οι τυχόν 
αποξηλώσεις) και κατασκευή νέας 
βάσης από σκυρόδεµα C 16/20 πάχους 
0,20 εκ. 

m2 5 87,00 435,00 
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20 

Εργασία συντήρησης περγκολών και 
παρεµφερών κατασκευών από ξυλεία 
IROCO (πριλαµβάνει την αντικατάσταση 
τεσσάρων υποστυλωµάτων διαστάσεων 
0,15Χ0,15Χ2,75 και µιάς οριζόντιας 
δοκού διαστάσεων 0,15Χ0,15Χ3,00 
καθώς και την κατασκευή τεσσάρων 
βάσεων από σκυρόδεµα) 

τεµ 1 660,00 660,00 

            

        ΣΥΝΟΛΟ 19.657,40 

        
Φ.Π.Α. 

24% 4.717,78 

        
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 24.375,18 

 
 

 
 
 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21.3.2019 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ 

 
 

 
ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 

 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 37/2019 

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

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής
 
Αντικείµενο της εργασίας είναι: 
Η συντήρηση του πάρκου Αγ. Παρασκευής
 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις

 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµ
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
• Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 

13 του άρθρου 20 του Ν.
1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

• Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

 
Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία

 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύ
α. Προϋπολογισµός µελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη  
 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
    

Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται από την υπογραφή 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν µέσα σ
σιντριβανιών θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα
σύµβασης.  
 
Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολ

 
Οι εκ των συµβαλλοµένων φορέων 

1. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει: 
1.1 Την υποχρέωση για την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών, όπως ορίζονται σ

της συγγραφής υποχρεώσεων.
1.2 Την απασχόληση ειδικού επισ

τα µέσα προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα της εργασίας που αναλαµβάνει.
1.3 Την εκτέλεση της εργασίας.
 
Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα 
Ο ∆ήµος Κοµοτηνής δια των αρµοδίων υπηρεσιών αναλαµβ

                 

                 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ        

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
 
 
 
CPV: 50000000-5 

K.A. : 30.6662.13 
 

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

 
Αντικείµενο συγγραφής 

Η συντήρηση του πάρκου Αγ. Παρασκευής του ∆ήµου Κοµοτηνής.  

Ισχύουσες διατάξεις 

άθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
τάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 

υ Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της πα
1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

ην παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

Συµβατικά στοιχεία 

ά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

την υπογραφή της σύµβασης ως τις 31.10.2019.  
µέσα στον πρώτο µήνα της σύµβασης και µόνο ο καθαρισµός

ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (συνολικά 4 φορές) 

ρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Οι εκ των συµβαλλοµένων φορέων αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα:

Την υποχρέωση για την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών, όπως ορίζονται σ
εώσεων. 

Την απασχόληση ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε τα απαραίτητα προσόντα, καθώς και 
ένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα της εργασίας που αναλαµβάνει.

Την εκτέλεση της εργασίας. 

εντολέα  
δια των αρµοδίων υπηρεσιών αναλαµβάνει την υποχρέωση: 

7 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ.  

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 
χύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 

ην παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 

 
καθαρισµός των 12 
 ως το πέρας της 

εις και δικαιώµατα: 

Την υποχρέωση για την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 

ροσόντα, καθώς και 
ένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα της εργασίας που αναλαµβάνει. 
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2.1. Να διευκολύνει το επιστηµονικό προσωπικό του έργου, που θα απασχοληθεί για την εκπόνηση 
της εργασίας στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 
2.2. Να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες, που θα υποδεικνύονται από την επιστηµονική οµάδα 
εργασίας µε σκοπό τη διευκόλυνση της πορείας της εργασίας. 
 
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 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 :     Αναθεώρηση τιµών  
 
    Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραµένουν 
σταθερές και αµετάβλητες.   
 
Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωµής 
 
 Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή 
δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και 
αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την 
έκδοση του τιµολογίου καθώς και του ειδικού µηχανογραφηµένου εντύπου πιστοποιητικού για 
την σωστή λειτουργία των λεβητοστασίων που έχουν ελεγχθεί από τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος 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 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 

 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις.                      
 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21.3.2019 
 
 
 
 

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ 

 
 
 

ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

 
 
 
 





 9 

 
 
ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

 

Ε Ν Τ Υ Π Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

Της επιχείρησης ................................................................................................... , 

µε έδρα ............................................ , οδός ................................. , αριθµός .......... , 

τηλέφωνο ................................. , fax ................... ………………. 

 

 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Εργασία επισκευής,στερέωσης και 
αντικατάστασης των φθαρµένων 
κοµµατιών των προστατευτικών   
σιντριβανιών. Το προστατευτικό  
καλύπτει τετράγωνο σιντριβάνι 
διαστάσεων ~ 3,00Χ3,00 µ 
αποτελούµενα από: 1.γυαλί triplex 5+5 
χιλ και ύψος 0,85 εκ  2.για την 
στερέωση του γυαλιού έχει τοποθετηθεί 
στο κάτω µέρος προφίλ αλουµινίου 
ηλεκτροστατικής βαφής ανοδίωσης. 3. 
στο πάνω µέρος του προστατευτικού 
έχει τοποθετηθεί κουπαστή η οποία είναι 
σωλήνας ανοξείδωτος, διατοµής 
40Χ20Χ1,5. 

τεµ 1   

2 

Εργασία συντήρησης των διαδρόµων 
κίνησης µε καθαρισµό και εκρίζωση 
πρασινάδας και χαλικόστρωση των 
διαδρόµων 

Μ2 150,00   

3 

Εργασίες βερνικοχρωµατισµών στις 
ξύλινες επιφάνειες του πάρκου (1. κιόσκι 
Ισλαµικού Κήπου 2.πέργκολες: Αναγεν. 
Κήπου, χώρου εκδηλώσεων,  
αρχαιοελληνικού τοίχου και εισόδου) 

Μ2 450,00   

4 
Εργασία συντήρησης επιχρισµάτων 
Ιαλαµικό Κήπου 

Μ2 8,00   

5 

Εργασία επισκευής-αντικατάστασης 
φθαρµένων ξύλινων επιφανειών στις 
πλατφόρµες ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισµάτων και των λωρίδων 
κίνησης (αντικατάσταση φθαρµένων 
σανιδιών µε νέες) 

Μ2 53   
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6 

Εργασία καθαρισµού σιντριβανιών. Ανά 
τεµάχιο περιλαµβάνεται ο καθαρισµός 
των τεσσάρων υάλινων επιφάνειες του 
σιντριβανιού µε τα κατάλληλα 
καθαριστικά.  

τεµ 48   

7 
Εργασία επισκευής - αντικατάστασης 
µεταλλικών σχαρών φρεατίων 0,40*0,30 

τεµ 20   

8 
Εργασία επισκευής-αντικατάστασης 
πλαστικών σχαρών φρεατίων 0,50*0,50 

τεµ 4,00   

9 
Εργασία συντήρησης ξύλινων 
παγκακιών του πάρκου (χρωµατισµοί-
αντικατάσταση  φθαρµένων κοµµατιών) 

τεµ 5   

10 

Συντήρηση-αποκατάσταση-
συµπλήρωση  µε νέες πλάκες 
Ελευθερουπόλεως 
(συµπεριλαµβάνονται και οι 
αποξηλώσεις) 

m2 10,00   

11 

Συντήρηση-αποκατάσταση-
συµπλήρωση  µε νέες πλάκες 
µαρµάρου πάχους 2 - 3 εκ 
(συµπεριλαµβάνονται και οι 
αποξηλώσεις) 

m2 40,00   

12 

Αντικατάσταση υαλοπινάκων µε νέους 
(διπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 
8 mm, κρύσταλλο 5 mm)) 

m2 0,60   

13 
Αντικατάσταση υαλοπινάκων µε νέους 
(µονή triplex υάλωση  5+5 χιλ) 

m2 7,65   

14 
Εργασία καθαρισµού - συντήρησης των 
τεσσάρων υπόγειων δεξαµενών 

τεµ 4,00   

15 
Εργασία καθαρισµού φρεατίου 
υδροσυλλογής 

τεµ 3   

16 
Εκρίζωση µεγάλων δένδρων 
περιµέτρου κορµού από 0,31 µέχρι 0,60 
m 

τεµ 1   

17 
Αποξήλωση ξύλινων πλαισίων στον 
Ισλαµικό Κήπο 

τεµ 31   

18 

Εργασία αποκατάστασης λίθινης 
περίφραξης (τµήµα στον Αρχαιολογικό 
Κήπο και τµήµα στην είσοδο του 
πάρκου από την εκκλησία της 
Αγ.Παρασκευής) 

τεµ 1   

19 

Συντήρηση-αποκατάσταση-
συµπλήρωση επιστρώσεων δια 
κυβολίθων γρανίτη 10Χ10Χ5εκ 
(συµπεριλαµβάνονται οι τυχόν 
αποξηλώσεις) και κατασκευή νέας 
βάσης από σκυρόδεµα C 16/20 πάχους 
0,20 εκ. 

m2 5   
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20 

Εργασία συντήρησης περγκολών και 
παρεµφερών κατασκευών από ξυλεία 
IROCO (πριλαµβάνει την αντικατάσταση 
τεσσάρων υποστυλωµάτων διαστάσεων 
0,15Χ0,15Χ2,75 και µιάς οριζόντιας 
δοκού διαστάσεων 0,15Χ0,15Χ3,00 
καθώς και την κατασκευή τεσσάρων 
βάσεων από σκυρόδεµα) 

τεµ 1   

        ΣΥΝΟΛΟ  

        
Φ.Π.Α. 

23% 
 

        
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
                                                   

     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

                                       

                                                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 




