
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  Άστρος  25/4/2018 

ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΒΒ ΟΟ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΚΚ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΣΣ    
 

Γ ρ α φ ε ί ο  Δ η μ ά ρ χ ο υ  
 Αρ. Πρωτ. : 3887 

   

220 01 – ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ   
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Πρόσκληση  υποβολής προσφορών  για την υπηρεσία καθαρισμού δρόμων 

 (κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους και ερείσματα δημοτικού και 

επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας) 

Ο Δήμαρχος  Βόρειας Κυνουρίας 

 

‘Έχοντας υπόψη :  

1) Την ύπαρξη του  Κ.Α. 30-6262.210 του προϋπολογισμού δαπανών  σχετικά με 

την  υπηρεσία καθαρισμού δρόμων, προϋπολογισμού 14.371,60 €. 

2) Την ανάγκη για την παροχή της υπηρεσίας καθαρισμού δρόμων, η οποία θα 

υλοποιηθεί ως την 30 Ιουνίου 2018.  

Προκηρύσσει  

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή της ανωτέρω 

υπηρεσίας. Ως  καταληκτική ημερομηνία υποβολής κλειστών προσφορών, στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου μας,  ορίζεται η Δευτέρα  30  Απριλίου   2018 και ώρα 

14.30. 

Το κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της  ανωτέρω υπηρεσίας  , είναι η 

συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει : 

1) οικονομική προσφορά (υπό μορφή ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής των τεχνικών 

προδιαγραφών). 

2) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από την 

δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 73,74 του 

Ν.4412/2016. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο. 

  Ο  
Δήμαρχος 

 
 

Μαντάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

    

 
 
 

ΕΡΓΟ:  Κοπή χόρτων 

σε κοινόχρηστους 

χώρους και  ερείσματα    

δημοτικού και 

επαρχιακού οδικού 

δικτύου Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας.  

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
14.371,60  €  

         Κ.Α. 30-6262.210 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι :  

 

1. Η  κοπή χόρτων με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή  η  

απομάκρυνση των προϊόντων κοπής καθώς και των διαφόρων φερτών υλικών, 

σκουπιδιών  . σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου συμπεριλαμβανομένων των 

ερεισμάτων των δημοτικών δρόμων στις εντός ορίων οικισμού περιοχές  

  

2.   Η  κοπή χόρτων με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή  η  

απομάκρυνση των προϊόντων κοπής καθώς και των διαφόρων φερτών υλικών, 

σκουπιδιών στα ερείσματα του επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου. 

 

3. Η  Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες  από τα ερείσματα 

δημοτικών δρόμων του Δήμου.  

 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ. 

 

1. Οι Περιοχές εφαρμογής της εργασίας στις εντός ορίων οικισμού περιοχές και 

σε προεκτάσεις οδών σε εκτός ορίων τμήματα με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο,     

προέκυψαν βάσει  σχετικών στοιχείων που χορήγησαν οι  πρόεδροι και εκπρόσωποι  

των τοπικών κοινοτήτων  και από την Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου και αφορούν 

κοινόχρηστους χώρους και ερείσματα δημοτικών οδών των οικισμών : Ξηροπηγάδου , 

Παραλίου Άστρους , Μελιγούς, Ορεινής Μελιγούς,  Άστρους , Αγιάννη, Κουτρούφων, 

Νεοχωρίου, Κορακοβουνίου ,Ορεινού Κορακοβουνίου, Χαράδρου, Αγιώργη , 

Αετοχωρίου, Καστρίου, Αγίου Πέτρου, Αγίου Ανδρέα, Περδικόβρυσης, Στόλου, 

Αρκαδικού Χωριού, Δολιανών , Ανω Δολιανών , Σίταινας, Πλατάνας, Μεσσοράχης, 

Νέας Χώρας, Καράτουλας, Ελάτου, Ωριάς , Βερβένων, Κάτω Βερβένων, Αγίου 

Παντελεήμονα , Καστάνιτσας, Πραστού και  Πλατάνου.       

  Οι ακριβείς θέσεις εφαρμογής της εργασίας  θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από τον 

πρόεδρο κάθε τοπικής κοινότητας καθώς και από την Δ/νση Περιβάλλοντος του 

Δήμου.    

 

 2.  Οι περιοχές εφαρμογής της εργασίας στα ερείσματα του επαρχιακού 

δικτύου αφορούν:  
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Την επαρχιακή οδό από Ξηροπήγαδο έως Αγίο Ανδρέα.   

Την επαρχιακή οδό Άστρους – Παραλίου Άστρους.   

Την επαρχιακή οδό από Άστρος εως και τον οικισμό των Προσηλίων  

Την επαρχιακή οδό από Ορεινή Μελιγού εως Αγιάννη.  

  Τμήμα της επαρχιακής οδού Άστρους – Αγίου Πέτρου.  

Την Επαρχιακή οδό από Μεσσοράχη έως Καστρί.   

 

 

 

Οι εργασία αφορά και τα τμήματα των παραπάνω επαρχιακών οδών που διέρχονται εντός  

ορίων οικισμών.  Τα τμήματα της επ. οδού Άστρους – Αγίου Πέτρου στα οποία θα 

εφαρμοστεί η εργασία θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από την Δ/νση Περιβάλλοντος.  

 

3. Οι περιοχές  εφαρμογής της εργασίας που αφορούν κοπή  και 

απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες είναι οι εξής:  

 

Τμήματα της επ. οδού από Άγιο Πέτρο προς Αστρος.  

Τμήματα  της δημοτικής οδού προς οικισμό Ορεινού Κορακοβουνίου  

Τμήματα της δημοτικής οδού από Δραγούνι προς Ανω Δολιανά 

Τμήματα της δημοτικής οδού από Περδικόβρυση προς Αετοχωρι 

Τμήματα  της δημοτικής οδού από επ. Τρίπολης- Άστρους προς οικισμό Αγίου 

Γεωργίου.  

Τμήματα  της δημοτικής οδού από Πλάτανο προς Σίταινα 

Τμήματα  της δημοτικής οδού από διαστάυρωση Καστάνιτσας προς Πραστό.  

Τμήματα της δημοτικής οδού προς Πραστό και Καστάνιτσα πλησίον του  

οικισμού του Αγίου Παντελεήμονα.  

Τμήματα της επ. οδού Μεσορράχη- Καστρί – Αγ. Πέτρος.  

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ 

Ο ανάδοχος   θα προβαίνει στην εκτέλεση των εργασιών στους χώρους που θα του 

υποδεικνύονται αρμοδίως είτε από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων είτε από την 

Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου     Οι εργασίες αυτές θα περιλαμβάνουν:    

 
Α. Η κοπή χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους και ερείσματα δημοτικών δρόμων.   
 

 Η Κοπή   των χόρτων θα γίνει   με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή.  

Στους   αδιαμόρφωτους κοινόχρηστους χώρους (οικόπεδα κλπ)  , περιλαμβάνεται η κοπή   

των χόρτων στο σύνολο της επιφάνειας.  Στα ερείσματα των δημοτικών δρόμων 

περιλαμβάνεται η κοπή των χόρτων σε ζώνη τουλάχιστον 50 εκατοστών εκατέρωθεν του 

κυκλοφορούμενου τμήματος της οδού. Περιλαμβάνεται   η απομάκρυνση από τους 

χώρους του έργου όλων των   προϊόντων κοπής καθώς και των διαφόρων φερτών υλικών, 

σκουπιδιών κ.α.,  εντός του χώρου επέμβασης   και η απόρριψή τους σε χώρους που αυτή 

επιτρέπεται κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας.   Περιλαμβάνεται επίσης η κατάλληλη 

σήμανση για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας , η λήψη μέτρων προστασίας για τους 

εργαζόμενους,   τα καύσιμα και λοιπά αναλώσιμα των μηχανημάτων που απαιτούνται για 

την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.  Η επιφάνεια επέμβασης εκτιμάται σε 88,00 στρέμματα. 

  
Β. Κοπή χόρτων στα ερείσματα του επαρχιακού δικτύου.  
 

Η κοπή   των χόρτων θα γίνει  με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή.      

Στην εργασία  περιλαμβάνεται η κοπή των χόρτων σε ζώνη τουλάχιστον 1,50  μέτρων  

εκατέρωθεν του κυκλοφορούμενου τμήματος της επ. οδού.  Περιλαμβάνεται   η 

απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των   προϊόντων κοπής καθώς και των 

διαφόρων φερτών υλικών, σκουπιδιών κ.α.,  εντός του χώρου επέμβασης   και η απόρριψή 

τους σε χώρους που αυτή επιτρέπεται κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας.   Περιλαμβάνεται 
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επίσης η κατάλληλη σήμανση για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας , η λήψη μέτρων 

προστασίας για τους εργαζόμενους,  τα καύσιμα και λοιπά αναλώσιμα των μηχανημάτων 

που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.  Η επιφάνεια επέμβασης εκτιμάται 

σε 120,00 στρέμματα.  

   
Γ. κοπή  και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες.   

 

Περιλαμβάνεται η κοπή ξυλωδών φυτών ,  βάτων κ.λ.π. καθώς  και  η κοπή κλάδων 

δέντρων σε πρανή και ερείσματα  των οδών τα οποία προκαλούν δυσχέρεια στην ασφαλή 

κυκλοφορία των οχημάτων είτε λόγω του ότι εισέρχονται κλάδοι τους  στο 

κυκλοφορούμενο τμήμα της οδού είτε λόγω του ότι εμποδίζουν την ορατότητα σε 

περιπτώσεις στροφών, είτε διότι καλύπτουν την οριζόντια ή και κατακόρυφη σήμανση της 

οδού,  με κατάλληλα μηχανήματα  ,  εργαλεία   και με εργάτες. Περιλαμβάνεται η 

απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από την 

κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.  Η επιφάνεια επέμβασης εκτιμάται 

σε 14,00 στρέμματα. 

 

 

 
4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
  

 Τα συνεργεία θα αποτελούνται από εξειδικευμένους εργάτες που θα επιβλέπονται 

από τον ανάδοχο και  θα γνωρίζουν τους κανόνες της εργασίας.   

 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται 

και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται 

η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. 

 Όλα τα έξοδα (προσωπικό, μηχανήματα, οχήματα, αναλώσιμα ) που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας, βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 Η αποκατάσταση τυχών  βλαβών και ζημιών   που θα προκληθούν κατά την 

εκτέλεση της εργασίας βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 Τα συνεργεία του αναδόχου που θα εκτελούν την εργασία, θα πρέπει να είναι 

εξοπλισμένα με τα απαραίτητα μέσα προστασίας της σωματικής τους 

ακεραιότητας όπως π.χ. φόρμες, γάντια, μάσκες, φωσφορίζοντα γιλέκα, γυαλιά 

προστασίας κ.λ.π. και γενικά ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος   για την τήρηση των  

κείμενων  διατάξεων  της εργατικής νομοθεσίας περί πρόληψης εργατικών 

ατυχημάτων καθώς και όλων των ισχυόντων κανονισμών.  

 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση  κατάλληλης  προειδοποιητικής  

σήμανσης  για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας , λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα 

για την εργασία στο επαρχιακό δίκτυο.   

 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε και υπό εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του ∆ήμου 

προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει συμμόρφωση ευρισκόμενος σε 

συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 

 Οι συλλεγόμενες ποσότητες των υπολειμμάτων κοπής καθώς και των φερτών  

υλικών  και σκουπιδιών θα συλλέγονται , θα  μεταφέρονται στον χώρο διαχείρισης 

απορριμμάτων του Δήμου.  
 
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

Α/Α Είδος εργασιών 

Μονάδα 

Μέτρηση

ς 

Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

€  

Δαπάνη € 

1. 

Κοπή χόρτων  με 
βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
μηχάνημα πεζού χειριστή σε 

κοινόχρηστους χώρους  

Στρέμμα 88,00 50,00 4.400,00 
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ερείσματα δημοτικών 
δρόμων 

2. 

Κοπή χόρτων  με 
βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
μηχάνημα πεζού χειριστή σε    

ερείσματα επαρχιακών  
δρόμων 

Στρέμμα 120,00 50,00 6.000,00 

3. 
Κοπή και απομάκρυνση 

ξυλωδών φυτών με 
μηχανήματα και εργάτες 

Στρέμμα 14,00 85,00 1.190,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 11.590,00 

    Φ.Π.Α.  
24% 

2.781,60 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

14.371,60 

 
 

 
 
 

Άστρος 20-04-2018 

Η προϊσταμένη της Δ/νσης 

Αγγελική Μαντά 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


