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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ  ∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ - ΚΟΠΗΣ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 8.680€ (µε Φ.Π.Α.) συντάχθηκε και αφορά εργασίες 

κλαδέµατος- κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα – πλατείες) ή παράπλευρους 

χώρους οδών του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων.  Η ∆απάνη αυτή έχει προβλεφθεί στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων για το έτος 2019 µε Κ.Α. 35-6279.001. 

Οι εργασίες αυτές αφορούν δένδρα το ύψος των οποίων θα είναι µεγαλύτερο των 12 µέτρων 

για την εκτέλεση των οποίων ο ∆ήµος δεν διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή και 

συγκεκριµένα: 

• ∆εν διαθέτει ανυψωτικό µηχάνηµα το οποίο θα µπορεί να προσεγγίσει µε ασφάλεια κλάδους 

δένδρων σε ύψος µεγαλύτερο των 12 µέτρων ώστε να µπορεί να γίνει η τµηµατική κοπή τους 

µε ασφάλεια, τόσο για το προσωπικό που εκτελεί τις εργασίες όσο και για την αποφυγή 

ζηµιών σε παρακείµενες ιδιοκτησίες από την µη ελεγχόµενη πτώση στο έδαφος των 

αποκοµµένων τεµαχίων 

• ∆εν διαθέτει προσωπικό µε την απαραίτητη εξειδίκευση και εµπειρία τόσο στην χρήση των 

απαραίτητων εργαλείων για την εκτέλεση της εργασίας, όσο και στην φύση αυτή καθ’ αυτή 

της εργασίας (εργασία σε µεγάλο ύψος, µε τήρηση όλων των απαραίτητων κανόνων 

ασφαλείας όπως πρόσδεση µε ιµάντες κ.λ.π.)  

Ο ανάδοχος θα διαθέσει καλαθοφόρο ή άλλο ανυψωτικό όχηµα εντός των οποίων θα 

εργάζεται ειδικευµένο προσωπικό (του αναδόχου) για την κλάδευση ή την τµηµατική κοπή δένδρων. 

Οι εργασίες θα γίνονται κατόπιν εκδόσεως των σχετικών αδειών από τη ∆ασική Υπηρεσία ή 

την Πολεοδοµία όπου αυτές απαιτούνται.  

Τα δέντρα αυτά γειτνιάζουν µε τα εναέρια δίκτυα ∆ΕΗ και ΟΤΕ ή βρίσκονται παραπλεύρως 

δρόµων. Η αφαίρεση των κλάδων θα γίνει ανάλογα µε την εικόνα του κάθε δέντρου, της ανάγκης 

του για κλάδεµα αλλά και ανάλογα του συνολικού επιθυµητού αποτελέσµατος, µε γνώµονα πάντα 

την ασφάλεια των διερχόµενων από τον δρόµο αυτό οχηµάτων και πεζών, την αποφυγή ζηµιών σε 

παρακείµενες οικοδοµές και την µελλοντική ανάπτυξη του δένδρου. 
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Το κλάδεµα που θα εφαρµοστεί είναι το κλάδεµα ανανέωσης, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί 

σε δένδρα τα οποία λόγω του ύψους και του βάρους των κλαδιών τους, θεωρούνται επικίνδυνα µε 

την επίδραση καιρικών φαινοµένων (δυνατοί άνεµοι, χιονοπτώσεις κ.λ.π.) να σπάσουν. Κατά την 

εκτέλεση των εργασιών θα αφαιρείται το µεγαλύτερο µέρος των παλαιών βλαστών του δένδρου µε 

στόχο την ανανέωση της βλάστησης µεριµνώντας για την διατήρηση των χαρακτηριστικών του 

είδους   

Επίσης θα κοπούν και αποµακρυνθούν πλήρως δένδρα τα οποία λόγω θέσης µπορεί να 

προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές σε παρακείµενες οικοδοµές ή σοβαρά ατυχήµατα σε διερχόµενους 

οδηγούς ή πεζούς. 

Στις εργασίες που απαιτούνται να γίνουν συµπεριλαµβάνεται και ο τεµαχισµός των κορµών 

και των κλαδιών. Θα γίνει τµηµατικός τεµαχισµός των κλάδων µέχρι το επιθυµητό ύψος και 

προσεκτικό ρίψη των τεµαχίων αυτών στο έδαφος ή σε παρακείµενο φορτηγό ή αλλού ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και να αποφευχθούν ζηµιές σε παρακείµενες εγκαταστάσεις, 

σταθµευµένα ή διερχόµενα αυτοκίνητα και πεζούς. 

Επισηµαίνεται ότι σε κάθε θέση που βρίσκεται κάποιο ψηλό δένδρο θεωρείται ως ένα 

τεµάχιο, ανεξάρτητα από τους κλάδους που έχει και από το γεγονός ότι µπορεί στη βάση του ο 

κορµός να διαχωρίζεται σε περισσότερους του ενός µικρότερους κορµούς. 

Η εκτέλεση των εργασιών αυτών γίνεται µε κατάλληλα µηχανήµατα και εργαλεία, µε µέριµνα 

ώστε να αποφεύγονται ζηµιές σε παρακείµενα φυτά, περιφράξεις, οδόστρωµα, διερχόµενα 

οχήµατα, δίκτυα ηλεκτρισµού ,τηλεπικοινωνιών κλπ. Επισηµαίνεται ότι οι εργασίες κλαδέµατος θα 

γίνονται και πάνω από ιδιοκτησίες όπως κατοικίες, καταστήµατα κ.λ.π. οπότε και θα πρέπει ο 

ανάδοχος να λαµβάνει όλα τα µέτρα προστασίας και ασφάλειας τόσο του προσωπικού του όσο και 

των περιουσιών των πολιτών. 

Ειδικότεραστην περίπτωση κλάδευσης ατόµων πλατάνου και προκειµένου να υπάρξει 

µέριµνα για την προσβολή από τον µύκητα Ceratocystisplatani (µεταχρωµατικό έλκος πλατάνου), 

πριν από την κλάδευση δένδρων πλατάνου είναι απαραίτητο να γίνεται πολύ καλή απολύµανση 

των αλυσοπρίονων, ιδιαίτερα όταν αυτά µεταφέρονται από µια περιοχή σε άλλη. Όταν γίνονται 

εργασίες σε µία περιοχή όπου υπάρχουν νεκρά ή ζώντα προσβεβληµένα δένδρα πλατάνου η 

απολύµανση πρέπει να γίνεται συχνότερα και πάντοτε όταν το αλυσοπρίονο έχει χρησιµοποιηθεί σε 

ένα δένδρο µε προσβολή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχουν µολύνσεις στα 

δένδρα που χρησιµοποιείται το αλυσοπρίονο, µπορεί να γίνεται µόνο µία απολύµανση πριν από την 

έναρξη των εργασιών. Πρέπει όµως να απολυµαίνονται τα αλυσοπρίονα και µετά το τέλος των 

εργασιών όταν έχουν χρησιµοποιηθεί σε δένδρα πλατάνου, γιατί υπάρχει µια µικρή πιθανότητα 

κάποιο από τα δένδρα να ήταν µολυσµένο και να µην έγινε αντιληπτό.  

Πριν από τη χρήση οποιασδήποτε απολυµαντικής ουσίας είναι απολύτως απαραίτητο το καλό 

καθάρισµα του αλυσοπρίονου από κάθε ορατό ίχνος πριονιδιού, ιδιαίτερα στο χώρο πίσω από την 
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αλυσίδα όπου συσσωρεύεται το πριονίδι. Θα πρέπει να αφαιρείται η αλυσίδα και η λάµα, γύρω από 

την οποία αυτή περιστρέφεται. Με τη χρησιµοποίηση βούρτσας θα πρέπει να καθαρίζεται καλά η 

αλυσίδα, η λάµα και όλες οι επιφάνειες του αλυσοπρίονου στις οποίες υπάρχει πριονίδι ή κοµµάτια 

ξύλου και άλλων υλικών. Στο καθάρισµα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί αέρας υπό πίεση από 

αεροσυµπιεστή (κοµπρεσέρ).  

Στη συνέχεια, θα πρέπει να ψεκάζονται µε µία απολυµαντική ουσία τα τµήµατα του αλυσοπρίονου 

που συγκρατούν πριονίδι, ενώ η αλυσίδα και η λάµα θα πρέπει να εµβαπτίζονται σε απολυµαντικό 

υγρό για µερικά λεπτά (5-10΄). Για την απολύµανση εργαλείων και µηχανηµάτων, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη (µπλε φωτιστικό οινόπνευµα) 70% ή χλωρίνη 

εµπορίου σε διάλυµα 10- 20 % καθώς επίσης και άλλα σκευάσµατα που έχουν έγκριση από τον 

ΕΟΦ ως απολυµαντικά. 

Σε κάθε περίπτωση, πριν από την εκτέλεση εργασιών κλάδευσης δένδρων πλατάνου ζητείται 

η συνδροµή της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας για την παροχή σχετικών οδηγιών. 

Οι περιοχές όπου θα εφαρµοστούν οι παραπάνω εργασίες είναι πλατείες, πεζοδρόµια και 

λοιποί κοινόχρηστοι χώροι των ∆.Κ. και Τ.Κ. του ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων, κατόπιν υπόδειξης 

των αρµόδιων υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 Στην περίπτωση που κάποιος κάτοικος επιθυµεί να συλλέξει ξύλο που θα παραχθεί από τις 

υλοτοµίες και τις κλαδεύσεις αυτό θα γίνεται ανεµπόδιστα εφόσον δεν διαταράσσεται  η οµαλή ροή 

των εργασιών και κατόπιν συνεννόησης µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου.  

Σε περίπτωση πρόκλησης ζηµιάς ή βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάστασή 

της το συντοµότερο δυνατόν και οι δαπάνες βαρύνουν αυτόν.  

Τοποθετούνται κατάλληλα µέσα σήµανσης εκτέλεσης εργασιών µε ευθύνη του αναδόχου, τα 

οποία αποµακρύνονται µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Η συλλογή και αποµάκρυνση των 

προϊόντων κοπής και κλαδέµατος καθώς και το σκούπισµα των µικρών φυτικών υπολειµµάτων µε 

εργάτες και κατάλληλα σάρωθρα, γίνεται αυθηµερόν µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, ώστε ο 

χώρος να είναι καθαρός και να µη δηµιουργούνται προβλήµατα στους περιοίκους (π.χ. 

διασκόρπιση υπολειµµάτων από ανέµους). Επιπλέον η µεταφορά των προϊόντων κοπής και 

κλαδέµατος γίνεται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου και η µεταφορά τους γίνεται σε χώρο που 

θα επιλεγεί κατόπιν συνεννοήσεως ανεξαρτήτου αποστάσεως από το χώρο εκτέλεσης της 

εργασίας, χωρίς ευθύνη της Υπηρεσίας. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την κάλυψη 

των µεταφερόµενων, προς απόρριψη υλικών ώστε να µην ρυπαίνουν τις περιοχές, στις οποίες 

διέρχονται τα οχήµατα µεταφοράς τους. 

Ψαχνά, 19/4/2019                                                     Ψαχνά, 19/4/2019 
   Συντάχθηκε                                                                  Θεωρήθηκε 
 
Τσοµώκος Αθανάσιος                                                         ο ∆/ντης 
 Γεωπόνος ΠΕ                                                           Βοργιάς ∆ηµήτριος 
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ΜΕΛΕΤΗ 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ - ΚΟΠΗΣ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» 

 

TΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ανανέωση κόµης – κλάδευση ή κοπή µεγάλων δένδρων 

Κλάδεµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα λοιπούς κοινόχρηστους ανοιχτούς χώρους 
και παράπλευρους χώρους οδών. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, εργαλείων και υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, 
καθώς επίσης και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. 
 
ΑΡΘΡΟ 1: Μεγάλων δένδρων ύψους 15 – 20 µέτρα σε πλατείες, πάρκα λοιπούς κοινόχρηστους 
ανοιχτούς χώρους και παράπλευρους χώρους οδών 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή µονάδας: ∆ιακόσια ευρώ (200,00€) 
 
ΑΡΘΡΟ 2: Μεγάλων δένδρων ύψους µεγαλύτερο από 20 µέτρα σε πλατείες, πάρκα λοιπούς 
κοινόχρηστους ανοιχτούς χώρους και παράπλευρους χώρους οδών 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
Τιµή µονάδας: Τριακόσια ευρώ (300,00€) 
 
 
Ψαχνά, 19/4/2019                                                   Ψαχνά, 19/4/2019 
   Συντάχθηκε                                                                  Θεωρήθηκε 
 
Τσοµώκος Αθανάσιος                                                        ο ∆/ντης 
 Γεωπόνος ΠΕ                                                           Βοργιάς ∆ηµήτριος 
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ΜΕΛΕΤΗ 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ - ΚΟΠΗΣ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

Ανανέωση κόµης – κλάδευση ή κοπή 

µεγάλων δένδρων 

 

    

1 
Μεγάλων δένδρων ύψους 
15 – 20 µέτρα 

ΤΕΜ 20 200 4.000 

2 
Μεγάλων δένδρων ύψους 
µεγαλύτερο από 20 µέτρα 

ΤΕΜ 10 300 3.000 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 7.000 

ΦΠΑ (24%) 1.680 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€) 8.680 

 

 

 

 

 

Ψαχνά, 19/4/2019                                                      Ψαχνά, 19/4/2019 
   Συντάχθηκε                                                                  Θεωρήθηκε 
 
Τσοµώκος Αθανάσιος                                                        ο ∆/ντης 
 Γεωπόνος ΠΕ                                                           Βοργιάς ∆ηµήτριος 
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ΝΟΜΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                 
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ΜΕΛΕΤΗ 

« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ - ΚΟΠΗΣ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» 

   

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο  1ο   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά εργασίεςκλαδέµατοςή κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους 

(πάρκα – πλατείες) ή παράπλευρους χώρους οδών του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων.  Η ∆απάνη 

αυτή έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων για το έτος 2019 µε 

Κ.Α. 35-6279.001 

Άρθρο  2ο    ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η εκτέλεση της προµήθειας  θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016 περί 

∆ηµοσίων συµβάσεων. 

Άρθρο 3Ο  ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 

 

Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και µόνον, αποκλειόµενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης 

του ∆ήµου, για τα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης αυτής τυχόν ατυχήµατα ή βλάβες που 

µπορεί να συµβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή τρίτους, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 

που σχετίζεται µε την εκτέλεση της και υποχρεούται να καταβάλλει κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά 

που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της εργασίας, εφόσον αυτή οφείλεται σε δικές του 

ενέργειες ή παραλήψεις. 

 
Άρθρο   4οΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διατηρεί πλήρη ηµερολόγιο εργασιών όπου θα 

καταγράφονται ανά ηµέρα οι εκτελούµενες εργασίες. 

 Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου συνολική 

έκθεση πεπραγµένων που θα περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν.  

 Τόσο το ηµερολόγιο εργασιών όσο και η συνολική έκθεση πεπραγµένων παραδίδεται και 

θεωρείται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. 
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Άρθρο  5ο    ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Επειδή η εκτέλεση της παρούσας εργασίας απαιτείται τεχνικά µέσα και εξειδικευµένο 

προσωπικό µε αντίστοιχη εµπειρία και τεχνογνωσία ως προς την επίτευξη του επιθυµητού 

αποτελέσµατος, προσφορά για την εκτέλεση εργασίας µπορούν να υποβάλλουν φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό. 

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν µαζί µε την προσφορά να καταθέσουν: 

• Πιστοποιητικό σπουδών δασολογίας ή τεχνολογίας δασοπονίας ή γεωπονίας ή τεχνολογίας 

γεωπονίας του υποψήφιου αναδόχου ή ενός τουλάχιστον απασχολούµενου στην επιχείρησή 

του βάσει θεωρηµένης κατάστασης προσωπικού 

• Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του υποψηφίου αναδόχου µε την οποία δηλώνει: 

  -Ότι πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις της µελέτης και τους αποδέχεται 

-∆ιαθέτει τον απαιτούµενο τεχνικό εξοπλισµό και εξειδικευµένο προσωπικό για την υλοποίηση της 

εργασίας 

-Ότι έλαβε γνώση όλων των τοπικών συνθηκών της περιοχής που θα εκτελεστεί η εργασία 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
H προθεσµία εκτέλεσης του έργου καθορίζεται έως 31/12/2019. Κατά την λήξη της 

σύµβασης, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση για το ανεκτέλεστο ποσό  αυτής. 

 
 
 
 

 
Ψαχνά, 19/4/2019      Ψαχνά, 19/4/2019 
   Συντάχθηκε                                                                  Θεωρήθηκε 
 
Τσοµώκος Αθανάσιος                                                        ο ∆/ντης 
 Γεωπόνος ΠΕ                                                           Βοργιάς ∆ηµήτριος 

 

 

 

 

 

 

 


