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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η  παρούσα  αφορά  παροχή  υπηρεσιών  για  εργασίες  καθαρισμού  από  παρόδια  βλάστηση,  κλάδευσης  δέντρων,

αποκομιδή σκουπιδιών καθώς και την μεταφορά των υπολειμμάτων, από τους περιβάλλοντα χώρους των εγκαταστάσεων που

ανήκουν στην ιδιοκτησία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, όπου μετά από οχλήσεις - καταγγελίες πολιτών και στα πλαίσια

της  αντιπυρικής  περιόδου  αλλά  και  την  αποφυγή  – αποτροπή  τρωκτικών  και  ερπετών  στους  γειτονικούς  χώρους,  όπως

παρακάτω :

1.  Στην οδό Αλατιού εκεί που βρίσκονται οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του πρώην Γαλλικού Κολλεγίου, της

Περιφερειακής Ενότητας Χίου και βρίσκεται και ο χώρος στάθμευσης οχημάτων με την ονομασία ΕΥΟΔΟΣ 1.

2. Στην οδό Καλουτά ο χώρος στάθμευσης οχημάτων με την ονομασία ΕΥΟΔΟΣ 2

3.  Στην οδό Μιχάλων, στις εγκαταστάσεις της ΕΝΑ Χίου 

4.  Στην οδό Μιχάλων, Αποθηκευτικός χώρος ΚΡΟΝΟΣ

Ο περιβάλλοντος χώρος των παραπάνω ιδιοκτησιών  της Περιφερειακής Ενότητας Χίου είναι συνολικής έκτασης

περί των 15 στρεμμάτων.

Σκοπιμότητα των προτεινόμενων εργασιών είναι:

- Η αποφυγή – αποτροπή τρωκτικών και ερπετών
- Η βελτίωση της εικόνας των περιβάλλοντα χώρων των Εγκαταστάσεων της Π.Ε. Χίου

- Η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και η εξάπλωση τους στις γειτονικές οικίες.

Αντικείμενο των εργασιών είναι,  η κατόπιν υποδείξεων  της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης

και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών :

α.  Ο  καθαρισμός  από  παρόδια  βλάστηση  και  η  εκρίζωση  θάμνων  που  φύονται  στους  αναφερόμενους  χώρους  και
επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας ανθρώπων, υποδομών που εγκυμονούν κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

β. Οι εργασίες κλαδέματος θα πραγματοποιηθούν σε δέντρα που δεν εμπίπτουν στις δασικές κατηγορίες :

-  τα κλαδιά των οποίων παρεμποδίζουν την ορατότητα και την ομαλή διέλευση των οχημάτων εντός και επαφιόμενα  του

οδικού δικτύου,

- παρεμποδίζουν την διέλευση ψηλών –βαρέων οχημάτων,

- που εγκυμονούν κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών και της περιουσίας τους λόγω της κλίσης τους  ή λόγω κινδύνου

θραύσης και πτώση των μεγάλων και βαριών κλαδιών τους, κυρίως  μετά από ακραία ή ακόμα και σε ήπια καιρικά φαινόμενα

(άνεμοι, κτλ)

- με μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να αγγίζουν καλώδια  ηλεκτροφωτισμού με κίνδυνο βραχυκυκλώματος (εφόσον έχει

ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού)

-  αποτελούν  εμπόδιο  στο  ρείθρο  του  οδοστρώματος  και  κίνδυνο  στην  οδική  κυκλοφορία  καθώς  οι  ρίζες  τους  έχουν

προκαλέσει ανύψωση του οδοστρώματος

γ. Οι εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων,  φόρτωση – μεταφόρτωση και συλλογής των κορμοτεμαχίων, κλάδων ριζών και

διάφορων σκουπιδιών και η απόρριψη αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται από το Δήμο Χίου, με ευθύνη

του αναδόχου αυθημερόν.

Χρονική  περίοδο  : μέγιστος  χρόνος  αποπεράτωσης  των  εργασιών  ορίζονται  οι  είκοσι  (20) ημέρες  καθώς  στο  πάρκινγκ

ΕΥΟΔΟΣ 1, θα πρέπει να εργασθεί χωρίς την παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας τους.

Κόστος  εργασιών  :    Οι τιµές  µονάδος  είναι  σύµφωνες  µε  τις  ενιαίες  τιµές  έργων  ̟ρασίνου  του  Υ̟ουργείου
ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  ̟ου  ισχύουν  σήµερα  (ΦΕΚ1746/Β/19-5-2017).  Οι  τιµές  των  µισθωµάτων  µηχανηµάτων  έργων  και
αυτοκινήτων καθορίστηκαν µε το 156ο/13-2-2014  ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής δια̟ιστώσεως βασικών τιµών δηµοσίων
έργων (Ε∆Τ∆Ε) του Υ̟ουργείου ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ. ΜΕ.∆Ι για το ∆' ΤΡΙΜΗΝΟ 2012, (̟ου χρησιµο̟οιούνται σε όλη τη
Χώρα και  ισχύουν σήµερα  καθώς και  σύμφωνα  με  το  τιμολόγιο  του  μητρώου  της  Π.Ε.  Χίου  και  των  προσφορών  που

προσκομίθηκαν για τις εργασίες αυτές.

                                                                                



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα Άρθρο Τιµή/

Μονάδα χωρίς το ΦΠΑ 17%

1 Βοτάνισµα  µε  βενζινοκίνητο
χορτοκο̟τικό  µηχάνηµα  ̟εζού
χειριστή

στρέµµα ΣΤ-6.3.2 30

2 Φορτωτάκι - Τσά̟α ώρα ATEO

403  &  115

25

3 Αυτοκίνητο ανατρε̟όµενο ωφέλιµου 

φορτίου 17 t

ώρα ΥΔΡ

461  &  117

25

4 Καλαθοφόρο ή γερανοφόρο όχηµα 

α̟ό 0-25 µέτρα

ώρα - 40,00

5 ∆ιαµόρφωση κόµης δέντρων ύψους 

µέχρι 4 µ

Τεµ ΣΤ-4.1.1 8,75

6 Ανανέωση κόµης ή κο̟ή δέντρων  

ύψους α̟ό 4 έως 8  µ

Τεµ ΣΤ-4.2.1 25,00

7 Ανανέωση κόµης ή κο̟ή µεγάλων 

δέντρων ύψους 8-12µ 

τεµ ΣΤ-4.3.2 87,50

Η  αφαίρεση  της  παρόδιας  βλάστησης,  κλάδευση,  κοπή  –  εκρίζωση  καθώς  και  η  αποκομιδή  των  απορριμμάτων  θα

πραγματοποιηθούν  με  το  οποιοδήποτε   μηχανικό  εξοπλισμό  απαιτηθεί  (ανυψωτικό  μηχάνημα  καλαθοφόρο,  μηχάνημα

διαμόρφωσης κόμης-αυτοκινούμενο ψαλίδι, αλυσοπρίονο, εκσκαφέα, κτλ) ιδιόκτητο ή μισθωμένο και με  ειδικευμένο προσωπικό,

λαμβάνοντας τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας  και σήμανση για την αποφυγή ατυχημάτων του εργατοτεχνικού

προσωπικού,  διερχόμενων  πεζών  και  οχημάτων  και   με  μέριμνα  ώστε  να  αποφεύγονται  ζημιές  σε  παρακείμενες  περιφράξεις,

οδόστρωμα, οχήματα, κτλ. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ή βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση τους και οι

δαπάνες θα βαρύνουν τον ίδιο.
                                                     

                                                            Χίος, 30/06/2020

                   Ο  Προϊστάμενος 

                                                                                               Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χίου 

                                                                Ιωάννης Κουντουριάδης   
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