ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος ,
Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας
Τμήμα Περιβάλλοντος , Πολιτικής
Προστασίας και Συντήρησης
Πρασίνου

« Εργασίες για την αποψίλωσηκαθαρισμό αλσυλλίων,
οικοπέδων δημοσίου, κλπ »
Αρ. Μελ. : Γεωπ. 8/2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1ο
Βοτάνισμα και καθαρισμός χώρων φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού
πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα και ελεύθερους-ανοιχτούς
χώρους .
Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες
που δεν έχουν φυτευτεί και ο καθαρισμός των χώρων από σκουπίδια , χαρτιά ,
φύλλα , πευκοβελόνες και ξένα αντικείμενα.
Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού , των μέσων
και των εργαλείων που απαιτούνται , η δαπάνη απομάκρυνσης από τους χώρους
του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και τον καθαρισμό
και η απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται, η
σήμανση και η λήψη των μέτρων προστασίας .
( Σχετικό Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.2)
Τιμή μονάδας : 85,00 € / στρέμμα
Άρθρο 2ο
Καθαρισμός χώρων φυτών σε άλση , πάρκα και ελεύθερους ανοιχτούς χώρους ,με
τη συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών , χαρτιά , φύλλα , πευκοβελόνες και ξένα
αντικείμενα ,απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε
χώρους που επιτρέπεται . Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες εργατοτεχνικού
προσωπικού , των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται .
( Σχετικό Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.1)
Τιμή μονάδας : 25 ,00 € / στρέμμα

Η Συντάξασα

Ο Δ/ντης

Ευτέρπη Μεσσήνη

Κων/νος Σχίζας

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος ,
Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας
Τμήμα Περιβάλλοντος , Πολιτικής
Προστασίας και Συντήρησης
Πρασίνου

« Εργασίες για την αποψίλωση-καθαρισμό
αλσυλλίων ,οικοπέδων δημοσίου,κλπ »
Α.Μ. : Γεωπ. 8 /2016

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1o
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στις «Εργασίες για την
αποψίλωση-καθαρισμό αλσυλλίων ,οικοπέδων δημοσίου, κλπ »
σύμφωνα με την με αριθμό Γεωπ. 8/2016
Μελέτη, συνολικού
προϋπολογισμού Είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε ευρώ και
είκοσι πέντε λεπτά ( 29.735,25 € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
23%.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. : 35.6162.0003 του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2016.
ΑΡΘΡΟ 2ο

Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά είναι :
1.
2.
3.
4.
5.

Διακήρυξη
Μελέτη (Τεχνική έκθεση , Προϋπολογισμός , Αναλυτικό Τιμολόγιο )
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Τιμολόγιο προσφοράς
Τεχνική Προσφορά

ΑΡΘΡΟ 3o
Η παρούσα παροχή υπηρεσίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Διατάξεις:
α) το Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης»
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 - Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα
γ) τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
δ) την υπ αριθ. 2/45564/0026/01 (Φ.Ε.Κ. 1066 Β΄) απόφασης του
Υπουργείου Οικονομικών, περί καθορισμού των ορίων ανάθεσης.
ε) Νόμος «Καλλικράτη» Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87Α΄/7.6.2010 και άλλες
Διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 4o

Για την συμμετοχή στη διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού
οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
προσκομίσουν τα Δικαιολογητικά
συμμετοχής , την Τεχνική Προσφορά και την Οικονομική Προσφορά τους ,
όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού .
ΑΡΘΡΟ 5o

Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε
όλη τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών και για κανένα λόγο και σε καμία
αναθεώρηση υπόκεινται. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά κατά την
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά
την ολοκλήρωση των επιμέρους υπηρεσιών – εργασιών, συνοδευόμενο
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής των εργασιών, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς
την ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σταδίων της παροχής,
συντάσσοντας σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών. Οι τιμές
του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών και για κανένα λόγο και σε καμία
αναθεώρηση υπόκεινται.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις :
1η Φάση : εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού χώρων , συνολικής
έκτασης Διακοσίων πενήντα πέντε στρεμμάτων Αλσυλλίων, οικοπέδων
δημοσίου και λοιπών ελεύθερων – ανοιχτών χώρων .
Η 1η φάση θα έχει διάρκεια Τριάντα (30) ημερών , από την υπογραφή της
σύμβασης .
2η Φάση : εργασίες καθαρισμού χώρων ,συνολικής έκτασης Εκατό (100)
στρεμμάτων , αλσυλλίων και λοιπών ελεύθερων –ανοιχτών χώρων .
Η 2η φάση θα έχει διάρκεια Είκοσι (20) ημερών , περίπου και η έναρξή της
προσδιορίζεται περί τα τέλη Αυγούστου ,ανάλογα με τις επικρατούσες
καιρικές συνθήκες .
Και στις δύο φάσεις ο Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει τα
υπολείμματα των καθαρισμών
( ξερά χόρτα, πευκοβελόνες ,σκουπίδια, ξένα αντικείμενα ) αυθημερόν
από τους χώρους του έργου , ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
εκδήλωσης πυρκαγιάς .
Οι εργασίες - παροχή της υπηρεσίας
αρχίζουν
αμέσως
μετά την
υπογραφή της Σύμβασης , η δε προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών
καθορίζεται σε διάστημα Τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή
της Σύμβασης και όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2016.
Για κάθε μέρα υπέρβασης
της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας
ορίζεται ποινική ρήτρα μέχρι -0-στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε
ημέρα καθυστερήσεως της παραδόσεως των εργασιών, η οποία επιβάλλεται
στον ανάδοχο με απόφαση Δημάρχου.

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών δίδεται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το
άρθρο 41 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, με όλες
τις σχετικές συνέπειες με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80. Η βεβαίωση καλής
εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου
63 παρ 3 του ΠΔ 28/80.
ΑΡΘΡΟ 7o
Η κατάπτωση κάθε ποινικής ρήτρας που μπορεί να συμβεί κατά την
διάρκεια της σύμβασης συμφωνείται να γίνεται , με απόφαση του
Δημάρχου που θα είναι ανέκκλητη και δεν θα υπόκεινται σε οποιοδήποτε
ένδικο μέσο ενώπιον Δικαστικής ή άλλης Αρχής, αλλιώς παραιτείται από
τώρα ο παροχέας από παρόμοιο δικαίωμα του.
ΑΡΘΡΟ 8o
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου βλάβες που μπορεί να συμβούν
στο πάσης φύσεως προσωπικό τους ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή
αιτία, ζημιές, φθορές, έξοδα δημοσιεύσεως, τα έξοδα χαρτοσήμανσης , των
συμφωνητικών καθώς και κάθε νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα που
θα εμφανιστεί κατά το διάστημα από την σύνταξη της παρούσας μελέτης
μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο διαγωνισμός, οπότε πρέπει να
προσκομισθούν οι αποδείξεις τούτων
ως των εκάστοτε
νομίμων
κρατήσεων.
ΑΡΘΡΟ 9o
Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλου μηχανολογικού
εξοπλισμού και των κατάλληλων εργαλείων και τα αντίστοιχα οχήματα .
Για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών
από τον ανάδοχο απαιτείται :
 Αντίγραφο άδειας και πιστοποιητικό καταλληλότητας, για την ασφαλή
φόρτωση και μεταφορά των υπολειμμάτων του καθαρισμού
 Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του μηχανήματος
 Αντίγραφο Τεχνικού ελέγχου του μηχανήματος
 Δίπλωμα του οδηγού και του χειριστή
Για το προσωπικό απαιτείται αντίγραφο της άδειας των οδηγών και των
χειριστών.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά
την εκτέλεση των εργασιών, να ενημερώνει τους δημότες της
παρακείμενης περιοχής, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες από την
προηγούμενη ημέρα, με έξοδα δικά του και με δική του ευθύνη.
Επίσης, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει με δική του δαπάνη κάθε
ζημιά που προκαλείται σε δίκτυα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), σε υλικά αυτόματου
ποτίσματος κοινόχρηστων χώρων, σε υλικά κατασκευής (κράσπεδα, πλάκες
πεζοδρομίου κλπ) από την εκτέλεση των εργασιών. Να αποκαταστήσει κάθε
ζημιά με ιδιώτες (ζημιά σε οικίες, αυτοκίνητα, τραυματισμό, κλπ) το οποίο

προέκυψε εξαιτίας των συνεργείων, των μηχανημάτων και των οχημάτων
του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, χωρίς την
απαίτηση επιπλέον αποζημίωσης.
Να ασφαλίσει το έργο με πλήρη κάλυψη αστικής ευθύνης .
Εφόσον διαπιστωθούν παραλήψεις κατά τις εργασίες κλαδέματος ή μη
συλλογής και απόρριψης προϊόντων από τον ανάδοχο , υποχρεούται να
τις αποκαθιστά με τις υποδείξεις μας.
ΑΡΘΡΟ 10o
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα ν’ αυξομειώσει τις προκηρυχθείσες εργασίες
ανάλογα με τις ανάγκες του σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών
άρθρων του Π.Δ. 28/80
ΑΡΘΡΟ 11o
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων
ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες
τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν
συμβούν είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σ΄αυτόν
εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις
περί προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες
κανονισμούς.
Η απομάκρυνση των υλικών που θα προκύψουν βαραίνει τον ανάδοχο ο οποίος
θα τα απορρίπτει σε επιτρεπόμενο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή σε
οποιαδήποτε άλλο χώρο στον οποίο επιτρέπεται. Επίσης είναι υποχρεωμένος να
παραδίδει μετά το πέρας των εργασιών τον περιβάλλοντα χώρο παρέμβασης,
καθαρό και ασφαλή.

Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε (3) τρεις ημερολογιακές ημέρες από
της ειδοποιήσεως του σε παρέμβαση , ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση
του να προβεί στην απόρριψη των εργασιών ή την μείωση του τμήματος
αυτών.
Το
συγκεκριμένο
ποσοστό
θα
προτείνει
η
επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών και θα εγκρίνει το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Το πρόγραμμα των εργασιών, θα συντάσσεται από τον επιβλέποντα της
υπηρεσίας και θα παραδίδεται στον υπεύθυνο
του εργολάβου που
υποχρεούται να το τηρεί πιστά, τόσο ως προς τα σημεία όσο και ως προς
τις ακριβείς ημερομηνίες παρέμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12o
Για ότι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών ισχύουν οι διατάξεις
του Π.Δ. 28/80 καθώς και για την επίλυση διαφορών αρμόδια είναι τα ελληνικά
δικαστήρια.
Οι αναγραφόμενες εργασίες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες
εργασίες εκτέλεσης και είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς
οι εντολές θα δίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, είναι πολύ
πιθανό να μην χρειαστούν να περαιωθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως
μέγιστες εργασίες.

Συνεπώς, σε περίπτωση μη εκτέλεσης του συνόλου των αναγραφόμενων στη
σύμβαση εργασιών, (οι οποίες είναι το σύνολο των εκτιμούμενων ως μέγιστων
απαραίτητων εργασιών για το Δήμο), εφόσον οι ανάγκες του Δήμου επιβάλουν ότι
δεν είναι απαραίτητη η εκτέλεση όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης
εργασίας, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση γι αυτό από το Δήμο.

Ηλιούπολη,

Η Συντάξασα

Ευτέρπη Μεσσήνη
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ

9/5/2016

Ο Δ/ντης

Κων/νος Σχίζας
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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Δ/νση Περιβάλλοντος ,
Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας
Τμήμα Περιβάλλοντος , Πολιτικής
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« Εργασίες για την αποψίλωσηκαθαρισμό αλσυλλίων,
οικοπέδων δημοσίου, κλπ »
Αρ.Μελ. : Γεωπ. 8/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες για την αποψίλωση και τον
καθαρισμό των αλσυλλίων , πάρκων , οικοπέδων δημοσίου και λοιπών ελεύθερωνανοιχτών χώρων .
Οι εργασίες θα γίνουν σε δύο φάσεις . Στην πρώτη φάση περιλαμβάνεται το
βοτάνισμα με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή και o
καθαρισμός χώρων φυτών με τη συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών, χαρτιά,
πευκοβελόνες, φύλλα και ξένα αντικείμενα και η απομάκρυνσή τους αυθημερόν
από τους χώρους του έργου σε άλση, πάρκα και ελεύθερους-ανοιχτούς χώρους ,
σε συνολική έκταση διακοσίων πενήντα πέντε στρεμμάτων .
Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί σε διάστημα τριάντα ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης , ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς .
Σε δεύτερη φάση κατά το τέλος του καλοκαιριού, και ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες που θα έχουν επικρατήσει , θα ακολουθήσει καθαρισμός χώρων φυτών
σε άλση , πάρκα και ελεύθερους ανοιχτούς χώρους , με τη συγκέντρωση όλων
των σκουπιδιών, χαρτιά, πευκοβελόνες, φύλλα , και ξένα αντικείμενα και η
απομάκρυνσή τους αυθημερόν από τους χώρους του έργου , σε συνολική έκταση
εκατό στρεμμάτων .
Και στις δύο φάσεις Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του μέσα να απομακρύνει
αυθημερόν όλα τα προϊόντα και να καθαρίζει το χώρο από τα υπολείμματα .
Οι ανωτέρω εργασίες είναι επιβεβλημένο να γίνουν από τρίτους – εξωτερικούς
συνεργάτες , καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει το ανάλογο εργατικό δυναμικό , που να
είναι ικανό να ανταποκριθεί μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια , τα οποία όμως
είναι επιβεβλημένα για λόγους αντιπυρικής προστασίας . Άλλωστε στην ίδια
χρονική περίοδο οι φροντίδες για το αστικό πράσινο είναι αυξημένες ,καθώς
απαιτούνται τακτικά κουρέματα χλοοτάπητα , αποψιλώσεις στους χώρους των
πλατειών , συντήρηση του πρασίνου στις νησίδες , διαμόρφωση των θάμνων
( μπορντούρες ) και μέριμνα για το πότισμα του πρασίνου .
Η δαπάνη της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι εννέα
χιλιάδες
επτακόσιες τριάντα πέντε Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά, #29.735,25#€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6162.0003 του
Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2016.
Η Συντάξασα

Ευτέρπη Μεσσήνη
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος ,
Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας
Τμήμα Περιβάλλοντος , Πολιτικής
Προστασίας και Συντήρησης
Πρασίνου

« Εργασίες για την αποψίλωσηκαθαρισμό αλσυλλίων,
οικοπέδων δημοσίου, κλπ »
Αρ. Μελ. : Γεωπ. 8/2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Άρθρο 1ο
Βοτάνισμα και καθαρισμός χώρων φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού
πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα και ελεύθερους-ανοιχτούς
χώρους .
Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες
που δεν έχουν φυτευτεί και ο καθαρισμός των χώρων από σκουπίδια , χαρτιά ,
φύλλα , πευκοβελόνες και ξένα αντικείμενα.
Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού , των μέσων
και των εργαλείων που απαιτούνται , η δαπάνη απομάκρυνσης από τους χώρους
του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και τον καθαρισμό
και η απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται, η
σήμανση και η λήψη των μέτρων προστασίας .
( Σχετικό Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.2)
Τιμή μονάδας : Αριθμητικά :
€ / στρέμμα
Ολογράφως :……………………………………………………………

Άρθρο 2ο
Καθαρισμός χώρων φυτών σε άλση , πάρκα και ελεύθερους ανοιχτούς χώρους ,με
τη συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών , χαρτιά , φύλλα , πευκοβελόνες και ξένα
αντικείμενα ,απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε
χώρους που επιτρέπεται . Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες εργατοτεχνικού
προσωπικού , των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται .
( Σχετικό Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1.1)
Τιμή μονάδας : Αριθμητικά :
€ / στρέμμα
Ολογράφως :……………………………………………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος ,
Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας
Τμήμα Περιβάλλοντος , Πολιτικής
Προστασίας και Συντήρησης

Εργασίες για την αποψίλωση-καθαρισμό
αλσυλλίων ,οικοπέδων δημοσίου ,κλπ
Αρ.Μελ. : Γεωπ. 8 /2016

ΕΝΔΕΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Βοτάνισμα με τη χρήση
χορτοκοπτικού μηχανήματος
σε άλση ,οικόπεδα δημοσίου
και λοιπούς ανοιχτούς χώρους

Στρέμμα

2

Καθαρισμός αλσυλλίων και
λοιπών ανοιχτών χώρων

Στρέμμα

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΕΣΣΗΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΕ €

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

255

85,00

21.675,00

100

25,00

2.500,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
23%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

24.175,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5.560,25
29.735,25

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΙΖΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος ,
Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας
Τμήμα Περιβάλλοντος , Πολιτικής
Προστασίας και Συντήρησης

Εργασίες για την αποψίλωση-καθαρισμό
αλσυλλίων ,οικοπέδων δημοσίου ,κλπ
Αρ.Μελ. : Γεωπ. 8 /2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Βοτάνισμα με τη χρήση
χορτοκοπτικού μηχανήματος σε
άλση ,οικόπεδα δημοσίου και
λοιπούς ανοιχτούς χώρους

Στρέμμα

255

2

Καθαρισμός αλσυλλίων και
λοιπών ανοιχτών χώρων

Στρέμμα

100

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ
€

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

