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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
Αριθμός Μελέτης: 24/2021

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Υπηρεσία: Εργασίες ανανέωσης –

διαμόρφωσης κόμης ψηλών δένδρων για
λόγους ασφαλείας

Προϋπολογισμός:   67.319,60  €  

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι το κλάδεμα, η ανανέωση και διαμόρφωση δένδρων που
λόγω  του  ύψους  και  του  βάρους  των  κλαδιών  τους  θεωρούνται  επικίνδυνα  και  μπορεί  να
προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών, δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας μετά
από θεομηνία ή ακόμη και μετά από ήπια καιρικά φαινόμενα. Πιο συγκεκριμένα μερικοί από τους
λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η παρακάτω εργασία είναι:

 Φτάνουν  σε  μπαλκόνια  και  πάνω  από  σκεπές  κατοικιών  όπου  δημιουργούνται
προβλήματα

 Υπάρχει κίνδυνος πτώσης κλαδιών ή ολόκληρων δένδρων και πρόκλησης ατυχημάτων και
ζημιών σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους και μέσα σε δημοτικά κοιμητήρια ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις που πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Ειδικότερα αφορά:
Ομάδα  Α:  Εργασίες  ανανέωσης  –  διαμόρφωσης  κόμης  ψηλών  δένδρων  για  λόγους
ασφαλείας σε δημοτικά πάρκα, οδικούς δημοτικούς άξονες, κοινόχρηστους δημοτικούς
χώρους, αύλειους χώρους σχολείων κτλ
Ομάδα Β:   Εργασίες  ανανέωσης  –  διαμόρφωσης  κόμης  ψηλών δένδρων για  λόγους
ασφαλείας σε δημοτικά κοιμητήρια.
Η εργασία  με  τίτλο  «Εργασίες ανανέωσης – διαμόρφωσης κόμης ψηλών δένδρων για

λόγους ασφαλείας» θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, θα χρηματοδοτηθεί
από  ίδιους  πόρους  του  Δήμου  και  εγγράφεται  στον  κωδικό  ΚΑ  02.35.6262.010  και  ΚΑ
02.45.6262.010 του οικονομικού έτους 2021. (CPV 77341000-2). 
       

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το  κλάδεμα  έχει  σκοπό  την  ενδυνάμωση  και  την  μείωση  της  κόμης  του  δένδρου  και

πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας. Περιορίζεται το ύψος της κόμης, αφαιρούνται τα νεκρά,
σπασμένα, τραυματισμένα μέρη ή κλαδιά, που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τους δημότες,
τα αυτοκίνητα, οικίες, περιφράξεις, ταφικά μνημεία. Για να δημιουργηθεί ανθεκτικός σκελετός σε
ανέμους ο ανάδοχος πρέπει να κλαδέψει το δένδρο έτσι ώστε να μείνουν ισχυροί κλώνοι σε
ικανές αποστάσεις, να γίνεται διείσδυση του αέρα και του φωτισμού στο εσωτερικό της κόμης, να
ελαχιστοποιείται η αντίσταση του δένδρου σε ανέμους, αυξάνοντας έτσι την σταθερότητα του
δέντρου.  Σε  καμία περίπτωση δεν θα πρέπει  να αφαιρείται  πάνω από το ¼ των “ζωντανών”
κλαδιών του δένδρου. Οι τομές κλαδέματος πάνω από 10 εκατοστά θα πρέπει να καλύπτονται με
πάστα επούλωσης πληγών.  
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Η εκτέλεση των εργασιών αυτών μπορεί να γίνει με κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία,
από ειδικευμένο προσωπικό και με τη βοήθεια ανυψωτικού μηχανήματος ή και πολύ υψηλών
φορητών  σκάλων  ή  με  την  κατασκευή  σκαλωσιών  ή  με  την  εκτέλεση  της  εργασίας  από
ειδικευμένους  πιστοποιημένους  εναερίτες  με  αναρρίχηση  στο  δέντρο  ή  με  οποιοδήποτε
πρόσφορο τρόπο μετά από εκτίμηση και μελέτη του αναδόχου. Η τελική απόφαση για τον τρόπο
με τον οποίο θα γίνει το κλάδεμα των δέντρων (με χρήση καλαθοφόρου οχήματος, με χρήση
σκαλωσιάς,  από  εναερίτες  ή  οποιοδήποτε  πρόσφορο  τρόπο),  θα  γίνεται  με  γνώμονα  την
ασφάλεια  του  προσωπικού  του  αναδόχου,  τρίτων  προσώπων,  δημόσιας  και  ιδιωτικής
περιουσίας και λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση πρόκλησης
ζημιάς ή βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση της το συντομότερο δυνατόν και οι
δαπάνες βαρύνουν τον ίδιο.

Θα  λαμβάνονται  όλα  τα  μέτρα  ασφαλείας  για  την  αποφυγή  ατυχημάτων  στο
εργατοτεχνικό  προσωπικό  και  τους  διερχόμενους  πεζούς  και  με  ευθύνη  του  Ανάδοχου  θα
τοποθετούνται κατάλληλα μέσα σήμανσης εκτέλεσης των εργασιών και θα απομακρύνονται μετά
το πέρας της εργασίας. Επίσης με ευθύνη του αναδόχου θα ενημερώνονται με ανακοινώσεις οι
περίοικοι ώστε να απομακρύνουν έγκαιρα τα σταθμευμένα οχήματα. 

Απαγορεύεται  το  κλάδεμα  δένδρων  που  έρχονται  σε  επαφή  ή  είναι  πολύ  κοντά  σε
ηλεκτροφόρα  καλώδια,  χωρίς  την  παρουσία  τεχνικού  της  ΔΕΗ  (όπου  προηγουμένως  θα  έχει
επιβεβαιώσει την διακοπή της ηλεκτροδότησης).

Η συλλογή και  απομάκρυνση των προϊόντων κλαδέματος θα γίνεται  από τον ανάδοχο,
άμεσα, σε χώρους που θα του υποδείξει η υπηρεσία.

Για την εκτέλεση των εργασιών θα απαιτηθούν οι παρακάτω ώρες:

ΟΜΑΔΑ Α 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΗΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΟΔΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-

ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΤΛ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Εργασίες ανανέωσης – διαμόρφωσης κόμης

ψηλών δένδρων για λόγους ασφαλείας
390

ΟΜΑΔΑ Β 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΗΣ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Εργασίες ανανέωσης – διαμόρφωσης κόμης

ψηλών δένδρων για λόγους ασφαλείας
430

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας εργασίας, να παίρνει σε όλη

την  διάρκεια  των  εργασιών  τα  ανάλογα  κάθε  φορά  μέτρα  ασφαλείας  για  την  πρόληψη

ατυχημάτων τόσο του προσωπικού του όσο και τρίτων, φέροντας την ευθύνη ποινική και αστική
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αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την μη εφαρμογή τους. Ο

ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στο προσωπικό του τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας

που ορίζει ο νόμος για την εκτέλεση των εργασιών κλαδέματος.

Οι  δαπάνες  αποζημιώσεως  σε  περίπτωση  ατυχήματος  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  στο

προσωπικό  του  ή  τρίτους  βαρύνουν  αποκλειστικά  τον  ανάδοχο.  Επίσης  οι  δαπάνες  για

αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών (σε

φράκτες, αυτοκίνητα, δημόσια δίκτυα, ταφικά μνημεία κτλ) βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον

ανάδοχο.

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λάβει κάθε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας για την ικανοποίηση της

παραπάνω  απαίτησης  ακόμα  και  αν  το  μέτρο  δεν  περιγράφεται  στην  παρούσα  μελέτη  ούτε

σαφώς προσδιορίζεται στην κείμενη Ελληνική Νομοθεσία προκειμένου να εκτελεστεί η εργασία

με  όσο  το  δυνατόν  περισσότερο  ασφάλεια  για  τους  εργαζόμενους  του  έργου,  προς  τρίτα

πρόσωπα, δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες.

2. Υποχρεούται σε όλες τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση των

απαιτούμενων, σημάτων και πινακίδων ασφαλείας και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας

για  την  αποφυγή  ατυχημάτων  στους  διερχόμενους  πεζούς  και  στα  διερχόμενα  οχήματα.  Τα

παραπάνω με ευθύνη του ανάδοχου θα απομακρύνονται μετά το πέρας της εργασίας.

3.  Σε περίπτωση κλάδευσης με αναρρίχηση, πριν την αναρρίχηση, θα γίνεται οπτική αξιολόγηση

του  κινδύνου.  Θα  εξετάζονται  τα  κλαδιά  του  δένδρου  εάν  μπορούν  να  συγκρατήσουν  τον

εργαζόμενο και θα πρέπει να φέρει όλων τον εξοπλισμό ασφαλείας που απαιτείται καθώς και να

ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

4. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, που να αποδεικνύεται από σχετικές

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, τουλάχιστον δύο κατά την τελευταία πενταετία, στις συγκεκριμένες

εργασίες.

5.  Ο  χειριστής  του  ανυψωτικού  μηχανήματος  είναι  υπεύθυνος  για  το  ασφαλές  στήσιμο  του

καλαθοφόρου οχήματος.

6. Ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος, ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας του αναδόχου

και ο ανάδοχος θα εξετάζουν και θα αποφασίζουν από κοινού την όλη διαδικασία κίνησης του

μηχανήματος για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

7. Η τελική απόφαση για τον τρόπο που θα κλαδευτεί το κάθε δένδρο (χρήση καλαθοφόρου ή

αναρρίχηση κά) θα αποφασίζεται από τον ανάδοχο και από τον τεχνικό ασφαλείας της ανάδοχης

εταιρίας, ώστε  με  ευθύνη  τους  να  εκτελείται  η  εργασία  με  γνώμονα  την  ασφάλεια  του
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προσωπικού  του  αναδόχου,  τρίτων  προσώπων,  της  δημόσιας  και  ιδιωτικής  περιουσίας,

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που ορίζει η νομοθεσία.

8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει:

α. Τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της εργασίας

β. Επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων, ειδικευμένου και πεπειραμένου για το είδος 

της εργασίας

γ. Καλαθοφόρο όχημα κατάλληλο για εργασίες κλαδέματος

9.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  συμμετέχοντας  δε  διαθέτει  τον  απαραίτητο  εξοπλισμό

(καλαθοφόρο  όχημα,  όχημα  αποκομιδής  κλαδιών  κτλ),  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  υπεύθυνες

δηλώσεις των ιδιοκτητών των οχημάτων, ότι δέχονται να συνεργαστούν μαζί του για την εκτέλεση

της συγκεκριμένης εργασίας και ότι διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

10. Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτος ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας της εργασίας

καθώς και των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της ανάθεσης. Επίσης με την υποβολή

της προσφοράς του αναδόχου αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα

ευκολίας πριν την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα

ζητήματα, τα οποία κατά οποιαδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο

ή το κόστος αυτών. Παράληψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε πληροφορία που αφορούν

τις εργασίες και την εκτέλεση τους, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη που έχει για την πλήρη

συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του ευθύνες.

11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην υπηρεσία το δίπλωμα του επιβλέποντος

γεωτεχνικού γεωπόνου ή δασολόγου ή δασοπόνου ή τεχνολόγου γεωπόνου.

Θέρμη, 11-05-2021
Ο Συντάξας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Θέρμη, 11-05-2021
Ο Προϊστάμενος του Τμ.
Συντήρησης Πρασίνου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη, 12-05-2021

Η  Προϊσταμένη Δ/νσης
Περιβάλλοντος &  Πρασίνου

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
Αριθμός Μελέτης: 24/2021

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Υπηρεσία: Εργασίες ανανέωσης –

διαμόρφωσης κόμης ψηλών
δένδρων για λόγους ασφαλείας
Προϋπολογισμός:   67.319,60  €  

III.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εργασία με τίτλο  «Εργασίες ανανέωσης – διαμόρφωσης κόμης ψηλών δένδρων για λόγους
ασφαλείας» θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και εγγράφεται στον κωδικό ΚΑ
02.35.6262.010 και ΚΑ 02.45.6262.010 του οικονομικού έτους 2021.
Εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης:  Όπως  αναλυτικά  υπολογίζεται  στον  παρακάτω  πίνακα,  η
συνολική  αξία  της  υπό  ανάθεση σύμβασης  εκτιμάται  σε  πενήντα τέσσερις  χιλιάδες  διακόσια
ενενήντα ευρώ (54.290,00€) χωρίς ΦΠΑ 24% και εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια δέκα εννιά ευρώ
και εξήντα λεπτά (67.319,60€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΟΜΑΔΑ   Α  ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΩΡΕΣ

ΤΙΜΗ 
ΩΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Εργασίες ανανέωσης – διαμόρφωσης κόμης ψηλών δένδρων για λόγους 
ασφαλείας σε δημοτικά πάρκα, οδικούς δημοτικούς άξονες, 
κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, αύλειους χώρους σχολείων κτλ

390 51,00€ 19.890,00€

ΣΥΝΟΛΟ 19.890,00€

ΦΠΑ 24% 4.773,60€

ΣΥΝΟΛΟ 24.663,60€
ΟΜΑΔΑ   Β  ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΩΡΕΣ
ΤΙΜΗ 
ΩΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Εργασίες ανανέωσης – διαμόρφωσης κόμης ψηλών δένδρων για λόγους
ασφαλείας σε δημοτικά κοιμητήρια 430 80,00€ 34.400,00€

ΣΥΝΟΛΟ 34.400,00€
ΦΠΑ 24% 8.256,00€
ΣΥΝΟΛΟ 42.656,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 54.290,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% 13.029,60€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 67.319,60€

     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                         ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Θέρμη, 30/06/2021                              Θέρμη,  30/06/2021                                    Θέρμη,  30/06/2021
                                                    Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος             Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος
                                                             Τμήματος  Προμηθειών                                      Δ/νσης Ο.Υ.
                                                          και Διαδικασιών Αναθέσεων

  Κανελλία Χαραμόγλου                    Κολοκυθάς Αθανάσιος                            Τσαπικούνης Θεοφάνης   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
Αριθμός Μελέτης: 24/2021

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Υπηρεσία: Εργασίες ανανέωσης –

διαμόρφωσης κόμης ψηλών
δένδρων για λόγους ασφαλείας
Προϋπολογισμός:   67.319,60  €  

IV. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ   Α  ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΩΡΕΣ

ΤΙΜΗ 
ΩΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Εργασίες ανανέωσης – διαμόρφωσης κόμης ψηλών δένδρων για λόγους 
ασφαλείας σε δημοτικά πάρκα, οδικούς δημοτικούς άξονες, 
κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, αύλειους χώρους σχολείων κτλ

390

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ   Β  ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΩΡΕΣ

ΤΙΜΗ 
ΩΡΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Εργασίες ανανέωσης – διαμόρφωσης κόμης ψηλών δένδρων για λόγους
ασφαλείας σε δημοτικά κοιμητήρια 430

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                          ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Θέρμη, 30/06/2021                              Θέρμη,  30/06/2021                                    Θέρμη, 30/06/2021
                                                    Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος             Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος
                                                             Τμήματος  Προμηθειών                                      Δ/νσης Ο.Υ.
                                                          και Διαδικασιών Αναθέσεων

Κανελλία Χαραμόγλου         Κολοκυθάς Αθανάσιος             Τσαπικούνης Θεοφάνης 

                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                            Ο προσφέρων 

                                                                                                                                  Σφραγίδα & υπογραφή
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