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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 232/2021
ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και έγκριση της με αριθμ. 04/2021 Μελέτης για
την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
4. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας
5. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 269/2021, ποσού € 22.995,8 σε βάρος του ΚΑΕ
02.62.7336.408 του ισχύοντα προϋπολογισμού έτους 2021
6. Την 04/2021-24/3/2021 Μελέτη της Δ/νσης Αγρ. Ανάπτυξης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.

2.

Εγκρίνουμε την με απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ,
ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)»
Εγκρίνουμε την 04/2021-24/3/2021 Μελέτη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος
Καθαριότητας & Πρασίνου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)», η
οποία προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 02.62.7336.408
CPV: 77112000-8, 77312000-0, 77341000-2

ΑΑ: 4/2021

ΜΕΛΕΤΗ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ,
ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ (ΠΟΛ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 22.995,80€ (συμπ. ΦΠΑ)

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παροχής Υπηρεσίας γίνονται σύμφωνα με τις κάτωθι
διατάξεις:
• Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
• Τις διατάξεις του Άρθρου 43 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') «Τροποποίηση
διατάξεων του ν . 4412/2016 ( Α΄ 147)»
• Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως σήμερα ισχύει (ΦΕΚ
114/τ.Α΄/2006).
• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010).
• Το Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016)
• του άρθρου 203 του Νόμου 4555/2018 ΦΕΚ 133Α /19-7-2018 “Διατάκτης στους ΟΤΑ Α' βαθμού”
• Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
• Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
• Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 )«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» .
• Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
• Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
• Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
• Το άρθρο 94, παρ. 26 του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη)
• την υπ.αριθμ.4/2012 πυροσβεστική διάταξη
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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι ο καθαρισμός και η αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων,
δασικών εκτάσεων αλλά και του δημοτικού οδικού δικτύου για λόγους πυρασφάλειας. Επίσης, προς
αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς, απαιτείται και απομάκρυνση της βλάστησης από ιδιωτικούς οικοπεδικούς
χώρους εντός οικισμού έως και 100 μέτρα από τα όρια αυτού. Τέλος αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας
αποτελούν και οι εργασίες κλαδέματος ή και κοπής δένδρων που αποτελούν κίνδυνο για τους κατοίκους και
τους διερχόμενους, λόγω φυσιολογικής φθοράς, κλίσης αλλά και λόγω της δημιουργίας εύφλεκτης φυτικής
μάζας Περιοχές εφαρμογής της υπηρεσίας είναι οι Κοινόχρηστοι και ιδιωτικοί Χώροι, δασικές εκτάσεις,
δημοτικοί δρόμοι, εντός της Δ.Ε. Λούρου του Δήμου Πρέβεζας, που θα υποδεικνύονται στον Ανάδοχο από την
αρμόδια Διεύθυνση.
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί ειδικευμένο και έμπειρο εργατικό προσωπικό & τελεί
πάντοτε και υπό εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου 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 προϊόντων πρασίνου και καθαρισμού θα μεταφέρονται στον χώρο που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 22.995,80€ (συμπ. του ΦΠΑ 24%) και οι υπηρεσίες
χωρίζονται σε τρία (3) τμήματα εκτιμώμενου προϋπολογισμού :
Τμήμα 1. 15.847,20 € (συμπ. Φ.Π.Α) ή 12.780,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) με λήξη: στις 30-11-2021
Τμημα 2. 2.870,60 € (συμπ. Φ.Π.Α) ή 2.315,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) με λήξη: στις 30-11-2021
Τμήμα 3. 4.278,00€ (συμπ. Φ.Π.Α) ή 3.450,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) με λήξη: στις 30-11-2021
Η υπηρεσία έχει εγγραφεί στους ΚΑ. 02.62.7336.408 του προϋπολογισμού έτους 2021 με πίστωση
23.000,00€ και η εργασία θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016 .
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Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1
Α/
Α

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Κοπή βάτων και θάμνων με κατάλληλο μηχάνημα
(πολυμηχάνημα έργου,JCB κλπ.) από 80 έως 120 ΗΡ και
απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και διαφόρων
φερτών υλικών, σκουπιδιών κ.α.

ΜΟΝΑ
ΔΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
45

12.780,00

ΣΥΝΟΛΟ 1
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1

12.780,00
3.067,20
15.847,20

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ
284

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ώρες

ΤΜΗΜΑ 2
Α/
Α

1

2

3

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κοπή βάτων και θάμνων με κατάλληλο μηχάνημα
(πολυμηχάνημα έργου,JCB κλπ.) από 80 έως 120 ΗΡ και
απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και διαφόρων
φερτών υλικών, σκουπιδιών κ.α.
Κοπή χόρτων, βάτων και θάμνων με βενζινοκίνητο
χορτοκοπτικό μηχάνημα με κορδόνι δίσκο ή βενζινοκίνητο
αλυσοπρίονο και απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και
διαφόρων φερτών υλικών, σκουπιδιών κ.α.
Κλάδεμα δένδρων σε ύψος έως 3μ. από το έδαφος με τον
κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό (βενζινοκίνητο
αλυσοπρίονο, βενζινοκίνητο τηλεσκοπικό
αλυσοπρίονο,κλπ) και απομάκρυνση των προϊόντων
κοπής

ΜΟΝΑ
ΔΑ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

48

45

2.160,00

500

0,14

70,00

5

17

85,00

ώρες

m

2

τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ 2
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2

2.315,00
555,60
2.870,60

ΤΜΗΜΑ 3
Α/
Α
1
2

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων , ύψους 16 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων , ύψους πάνω
από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

τεμ.

9

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
190,00 €

τεμ.

6

290,00 €

ΜΟΝΑ
ΔΑ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 3
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΔΑΠΑΝΗ
(€)
1.710,00
1.740,00
3.450,00
828,00
4.278,00
18.545,00
4.450,80
22.995,80
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Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1
1. ΚΟΠΗ ΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ,JCB
ΚΛΠ.) ΑΠΟ 80 ΕΩΣ 120 ΗΡ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ Κ.Α.
Κοπή ξυλωδών φυτών και βάτων κοινόχρηστων χώρων ,δασικών εκτάσεων σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-06-0600. Επίσης κοπή ξυλωδών φυτών και βάτων των πρανών του δημοτικού οδικού δικτύου σε μέσο πλάτος
τουλάχιστον 2,00 m από το άκρο του οδοστρώματος στην ευθυγραμμία και ύψους 2,50 m, με βάση
αναφοράς το υψόμετρο από την τελική στάθμη οδού. Επίσης περιλαμβάνει και τις όποιες εργασίες
απαιτούνται για να παραμείνει καθαρό το οδόστρωμα, μετά το τέλος των καθαρισμών. Για την εκτέλεση της
εργασίας απαιτείται χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων (καταστροφέας) που προσαρμόζονται σε Μ.Ε. ή με
πολυμηχάνημα έργου (JCB) από 80 έως 120 ΗΡ περίπου. Απαραίτητη κρίνεται η ικανότητα χρήσης των
μηχανημάτων αυτών σε δρόμους στενούς έως και 4 μέτρα.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
ΤΜΗΜΑ 2
1. ΚΟΠΗ ΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ,JCB
ΚΛΠ.) ΑΠΟ 80 ΕΩΣ 120 ΗΡ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ Κ.Α.
Καθαρισμός της βλάστησης των ιδιωτικών οικοπέδων και ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων ( αυτοφυή βλάστηση
από βάτα, χόρτα, άλλους θάμνους, δένδρα αυτοφυή με διάμετρο κορμού μέχρι 8 εκατοστών, κτλ.). Για την
εκτελεση της εργασίας απαιτείται χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων (καταστροφέας) που προσαρμόζονται σε
Μ.Ε. ή με πολυμηχάνημα έργου (JCB) από 80 έως 120 ΗΡ περίπου
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
2. ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ, ΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ, ΔΙΣΚΟ Η ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ Κ.Α.
Καθαρισμός της βλάστησης των ιδιωτικών οικοπέδων και ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων (Κοπή χόρτων,
ξυλωδών φυτών (θάμνων) και βάτων). Οι εργασίες θα εκτελούνται με κατάλληλα κατά περίπτωση συνήθη
μηχανήματα με κατάλληλα μηχανήματα (βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα με κορδόνι ή δίσκο ή
βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο) ή/και με εργάτες, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών
που προέκυψαν από την κοπή και η απόρριψή τους σε σημείο που θα υποδείξει η επιβλέπουσα υπηρεσία του
δήμου. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων
και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, καθώς και η σήμανση και η λήψη μέτρων
προστασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
3. ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 3Μ. ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
(ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ,
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ, ΚΛΠ)
Κλάδεμα δέντρου σε ύψος έως 3m από το έδαφος για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των εργατών και
των μηχανημάτων στο σύνολο της έκτασης του οικοπέδου, με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό
(βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο, βενζινοκίνητο τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο,κλπ). Στην τιμή μονάδας
περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων,
καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής σε σημείο που θα υποδείξει η επιβλέπουσα
υπηρεσία του δήμου, καθώς και η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.

ΑΔΑ: ΩΜΩ9ΩΞΧ-ΟΓ1

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΤΜΗΜΑ 3
1. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ 16 - 20 μ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ, ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ
ΚΛΠ.
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες
Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο
2. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Η ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 μ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ,
ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΚΛΠ.
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσματα και
παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή
μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και
εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες
Αρχές.
Τιμή ανά τεμάχιο
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