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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ 

ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΑΗΝΟΤ 

Αρ. Μειέηες:  13735 /4-6-2015                                           

ΔΡΓΟ: Δργαζία Καζαρηζκού 

θοηλότρεζηωλ τώρωλ 

& ζσιιογή αγρηότορηωλ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΑΣΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 12.000,00€ 

KAE: 35.6117.010 

       

 
Α. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Ζ εξγαζία αθνξά ηελ θνπή ηεο απηνθπνχο πνψδνπο βιάζηεζεο απφ θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο θαη ρψξνπο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, ζην Γήκν Νάνπζαο . 

1. Ζ θοπή ζα αθορά ηο σπέργεηο ηκήκα ηες ποώδοσς βιάζηεζες ποσ θύεηαη θσζηθώς ζε : 

• Κνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

• Παηδηθέο ραξέο 

• Πξναχιηα ζρνιείσλ 

• Υψξνπο άζιεζεο θαη αλαςπρήο 

• Ρείζξα νδψλ εληφο ησλ νηθηζκψλ 

2. Δπέκβαζε δελ ζα γίλεηαη ζε: 

• Οηθφπεδα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ πεξηθξαγκέλα ή φρη . 

• Δπηθάλεηεο φπνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ριννηάπεηαο είηε απφ ηελ Τπεξεζία Πξαζίλνπ ηνπ 

Γήκνπ είηε απφ άιιν θνξέα . 

• Θακλψδε βιάζηεζε πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα απνκαθξπλζεί κε ηελ επηιεγείζα κέζνδν θαη 

κεράλεκα θνπήο . 

3. Δπηιεγείζα κέζοδος: 

• Ζ θνπή ηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο ζα γίλεηαη κε βελδηλνθίλεηα ρνξηνθνπηηθά κεραλήκαηα 

πεδψλ ρεηξηζηψλ . 

• Ζ εξγαζία ζα πεξηιάβεη ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θνπήο . 

4. Υροληθή δηάρθεηα επέκβαζες : 

• Οη εξγαζίεο ζα αξρίζνπλ ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα νινθιεξσζνχλ 

ζηηο 30-12-2015.

                                                           CPV 77312000-0 
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5. Δπαλαιεπηηθές επεκβάζεης : 

• Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζε φινπο ηνπο επηιεγέληεο ρψξνπο ζα 

αθνινπζήζνπλ επαλαιεπηηθέο επεκβάζεηο θνπήο ηεο βιάζηεζεο φπνπ απηή αλαβιαζηάλεη, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη κέρξη ην πέξαο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο . Σν ζχλνιν ησλ επεκβάζεσλ ζα είλαη κέρξη ηξείο (3) αλά πεξηνρή. 

6. Περηοτές επέκβαζες : 

• Ζ επέκβαζε ζα γίλεη ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Νάνπζαο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ 

θαη επίζεο ζε νηθηζκνχο θπξίσο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νάνπζαο. 

 

7. Δθηέιεζε ηωλ εργαζηώλ : 

•  Λφγσ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη κε απεπζείαο 

αλάζεζε ζε ηδηψηε πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαη 

δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ .   

•  

8. Δπέθηαζε εργαζηώλ: 

• Δπέθηαζε ησλ εξγαζηψλ (ζχκβαζεο) ζα γίλεη κφλν εθφζνλ εμαζθαιηζηεί επηπιένλ 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ζα αθνξά κηα επηπιένλ επέκβαζε (θνπή) ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. 

Β. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ & ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΥΧΡΧΝ ΔΠΔΜΒΑΖ 

Γηα ηελ πξνκέηξεζε ησλ ρψξσλ επέκβαζεο (κήθνο νδηθνχ δηθηχνπ θαη εκβαδφλ ινηπψλ 

ρψξσλ) ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

• Ζ εθαξκνγή Google Earth. 

• Ζ ππεξεζία ζέαζεο νξζνθσηνγξαθηψλ ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. 

• Υάξηεο ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο . 

Σν κέζο πιάηος θοπής θαηά κήθνο ησλ νδψλ θαζνξίζηεθε ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

επέκβαζε ζα γίλεη θαη ζηηο δπν πιεπξέο ησλ νδψλ θαη ζε πιάηνο 0,35 κ. αλά πιεπξά (φζν 

πεξίπνπ ην πιάηνο θνπήο ην θνξεηνχ ρνξηνθνπηηθνχ). 

• Έηζη ην κέζν πιάηνο νξίζηεθε ζε 0,35 κ. Υ 2 πιεπξέο = 0,70 κ. αλά κέηξν κήθνο νδνχ .

: 
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Οη ρψξνη φπνπ ζα γίλεη ε επέκβαζε πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

α/α Οηθηζκός Μήθος 

Οδώλ 

MM 

Μέζο 

Πιάηος 

Κοπής 

Δκβαδό 
Λοηπώλ 

Υώρωλ 
(κ2) 

ύλοιο 
Έθηαζε 

Δπέκβαζες 
(κ2) 

1. 
Ποιεοδοκηθό 

ζσγθρόηεκα Νάοσζας 

    

1.1 
Αξάπηηζα 

 

1.000 0.7 κ. 5.550  6.250 

1.2  Απφ Ννζνθνκείν-πήιαην 

 

2.200 0,7 κ. 4.000 5.540 

1.3 
3 παξθάθηα ζηηο παιηέο εξγαηηθέο 

 

  2.400 2.400 

1.4 
πιαγηά ζηελ πιαηεία 

Καξατζθάθε  (πάλσ απφ ηε 

ΓΔΤΑΝ) 

 

  1.500 1.500 

1.5 
Μέζα θαη έμσ απφ ηνλ ΜΑ 

    500    500 

1.6 
Κεξακνπνηείν –ν δξφκνο 

κπξνζηά ζηελ ΣΡΗΚΟΛΑΝ 

1.000 0,7 κ. 3.000  3.700 

1.7 
Γηαζηαχξσζε 

3.000 0,7 κ. 1.000 3.100 

1.8 
Νεζίδεο πξνο Βέξνηα 

1.000 0,7 κ. 1.000 1.700 

1.9 
Καζάξηζκα πεξίθξαμεο ΠΗΚΠΑ 

1.000 0,7 κ. 700 1.400 

1.10 
Τπνζηαζκφο ΓΔΖ (απιφγπξνο) 

  1.000 1.000 

1.11 
  Λχθεηα-Αγ. Θεφδσξνη 

  3.000 3.000 

1.12 
ρνιή Αξηζηνηέινπο (κέζα θαη 

έμσ απφ ηε ζρνιή) 

 

3.000 0,7 κ. 4.500     6.600 

1.13 
Γξφκνο έμσ απφ ηε Νάνπζα 

(Φφξνο-παξθάθηα 

θφξνπ-Βεξνηψηηθε γέθπξα κέρξη 

καγαδί Ήιθνπ-ζπλέρεηα Ήιθνπ 

πξνο ηα πάλσ θαηλνχξγηα 

γέθπξα θαη πάιη θφξνο) 

2.000 0,7 κ. 1.000 2.400 
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1.14 Κνπή πιαηάλνπ ζην πάξθν 
θπθινθνξηαθήο αγσγήο 

  1.500  1.500 

1.15 Οδφο Γελλεκαηά έσο Αγ. 
Αζαλάζην 

2.000 0,7 κ. 1.500 2.900 

1.16 2ν Γπκλάζην-ηαζηάθη 1.000 0,7 κ. 1.500 2.200 

1.17 Γέθπξα Παπαγηάλλε θαη πξνο ηα 
πάλσ 

3.500 0,7 κ. 1.000 3.450 

1.18 Γέθπξα Βέηιαλο θαη πξνο ηα 
πάλσ 

1.500 0,7 κ. 2.239      3.289 

1.19 Λάππεην Γπκλάζην     1.000   1.000 

1.20 1
ν
-3

ν
-4

ν
-5

ν
 -6

ν
 Γεκ. ρνιείν   4.000 4.000 

 
 
ύλοιο Νάοσζας 

  
 

    22.200 

  
 
41.889 

 
 
   57.429 

2. Γηαζηαχξσζε 
Νάνπζαο-ηξάληδαο (κέρξη ηα 
ζθνππίδηα θαη κέζα ζηελ 
πεξηνρή ζθνππηδηψλ) 

 

      5.000 0,7 κ. 2.000  5.500 

3. Πεξηβαιισλ ρψξνο Κ.Π.Δ. 
Νάνπζαο 

  1.000 1.000 

 
4. 
 
 

 
Νεζίδεο πξνο Κνπαλφ 

 
2.000 

 
0,7 κ. 

 
1.500 

 
            2.900  

5. Κνπή ρφξηνπ ζε παηδηθνχο 
ζηαζκνχο: (απφ 2 θνξέο 
παηδηθφο Δπαγγειίζηξηαο, 
παηδηθφο απέλαληη απφ ην 
πάξθν, παηδηθφο Βάιηαο, 
Μνλφζπηηα, Δπηζθνπή, Μαξίλα, 
Αγγεινρψξη, ηελήκαρνο. 
 

5.500 0,7 κ. 2.000  5.850 

6. Γεκνηηθφ ζρνιείν ηελεκάρνπ, 
θνηλφηεηα, παηδηθή ραξά. 

  500 0,7 κ.    500     850 

7. 1 θνξά Νεπηαγσγείν Μαξίλαο      500     500 

8. 1 θνξά Νεπηαγσγείν 
Μνλνζπίησλ 

     500     500 

9. Παηδηθφο ζηαζκφο Κνπαλνχ      400                 400 

10. Δίζνδνο-Πάξθν Πνιππιάηαλνο      500                 500 

11. Δίζνδνο-Πάξθν Υαξίεζζα                 500                 500 

12. Ζξψν, ρνιείν Α. Εεξβνρψξη      500                 500 

13. Πιαηεία Δπηζθνπή      500                 500 

14. Δίζνδνο Λεπθάδηα      500                 500 
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ύλοιο οηθηζκώλ 

 
    13.000 

  
10.900 

 
20.000 

 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 
 

  
 

 
        77,429 
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Γ. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ - ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 

Α.Σ. 1 

Άρζρο 1. (κόλο) : Βοηάληζκα τώρωλ κε βελδηλοθίλεηο τορηοθοπηηθό κετάλεκα πεδού 

τεηρηζηή . (Με προζαρκογή - αλαζεωρείηαη κε ηο ΠΡ 5371). 

Βνηάληζκα ρψξσλ κε ρξήζε βελδηλνθίλεηνπ ρνξηνθνπηηθνχ κεραλήκαηνο πεδνχ ρεηξηζηή , δειαδή 

θνπή ησλ δηδαλίσλ ζην ρψξν κεηαμχ ησλ θπηψλ ή ζε επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ θπηεπηεί (απηνθπήο 

βιάζηεζε) , απνκάθξπλζε απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην 

βνηάληζκα θαη απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο 

δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ πιήξε 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξκ.) 

ΔΤΡΧ (Αρηζκεηηθά) : 42,00 

(οιογράθως): αράληα δύο 

 

15REQ002823160 2015-06-04



 

 

 

     Γαπάλε : 9.756,09 

Φ.Π.Α. 23 % :  2.243,91 

 Γεληθό ύλοιο :12.000,00€ 

     

 
 
 

                                                                  Νάνπζα 4-6-2015 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                 ΜΠΑΜΠΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

             ΓΔΧΠΟΝΟ

ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 
α/α Δίδος Δργαζίας Μολάδα Α.Σ. Ποζόηεηα 

1. Βνηάληζκα ρψξσλ κε 

ρνξηνθνπηηθφ κεράλεκα 

πεδνχ ρεηξηζηή 

ζηρέκκα 1 77,429 

ύλοιο   77,429 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
α/α Δίδος Δργαζηώλ Μολάδα Α.Σ. Ποζόηεηα 

(ζηρκ) 

Σηκή 

Μολάδας 

Γαπάλε 

1. Βνηάληζκα ρψξσλ 

κε ρνξηνθνπηηθφ 

κεράλεκα πεδνχ 

ρεηξηζηή 

ζηρέκκα 1 77,429 Υ 3 

επεκβάζεης= 

     232,288 

 

42,0€/ζη. 

 
 
9.756,09 

ύλοιο   232,288  9.756,09 

 

                                                                                           

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

   Ο Γ/ΝΣΖ 

ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΓΑΟΛΟΓΟ 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
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Γ. ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ ( .Α.Τ.) 

Π.Γ. 305/96 - Δγθ. 130159/1997 - Τ.Α. ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 

ΔΡΓΑΗΑ: Καζαρηζκός θοηλότρεζηωλ τώρωλ 

& ζσιιογή αγρηότορηωλ 

ΓΔΝΗΚΑ 

1. Δίδος εργαζίας: Ζ εξγαζία αθνξά ηελ θνπή ηεο απηνθπνχο πνψδνπο βιάζηεζεο απφ 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ρψξνπο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα θαη 

ζε νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο . 

2. ύληοκε περηγραθή ηες εργαζίας: Ζ θνπή ζα αθνξά ην ππέξγεην ηκήκα ηεο πνψδνπο 

βιάζηεζεο πνπ θχεηαη θπζηθψο ζε : θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, παηδηθέο ραξέο, πξναχιηα 

ζρνιείσλ, ρψξνπο άζιεζεο θαη αλαςπρήο θαη ξείζξα νδψλ εληφο ησλ νηθηζκψλ 

3. Αθρηβής δηεύζσλζε ηες εργαζίας: Ζ εξγαζία ζα εθηειεζηεί ζε ρψξνπο ηνπ πνιενδνκηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο Νάνπζαο θαη ζε νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

Σερληθή Έθζεζε . 

4. ηοητεία ηοσ εργοδόηε: Δλδηαθερόκελος γηα ηελ εθηέιεζε 

Γήκνο Νάνπζαο – Γεκαξρίαο 30, Νάνπζα 

Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο  

Σκήκα Πξαζίλνπ. 

5. ηοητεία ηοσ σπότρεοσ γηα ηελ εθπόλεζε .Α.Τ.: 

Σν ρέδην Αζθάιεηαο & Τγείαο εθπνλήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, φπσο 

θαη ε Σερληθή Έθζεζε απφ ηνλ γεσπφλν ηνπ Γήκνπ. 

6. Περηγραθή ηωλ θάζεωλ εθηέιεζες ηες εργαζίας: 

Ζ εξγαζία ζα εθηειεζηεί ζε ηξεηο (3) θάζεηο - επαλαιήςεηο . Ζ πξψηε θάζε ζα αθνξά ηελ 

επέκβαζε ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο θαη ε δεχηεξε θαη ηξίηε θάζε ηηο δπν (2) επαλαιεπηηθέο θνπέο 

ηεο βιάζηεζεο κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ρψξνπο φπνπ απηή έρεη αλαβιαζηήζεη .
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Β. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΘΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ. 

1. Πηζαλφο θίλδπλνο απφ ηελ ρξήζε ριννθνπηηθψλ κεραλεκάησλ (π.ρ. ηξαπκαηηζκφο θάησ 

άθξσλ) ή απφ ππνιείκκαηα θνπήο ( π.ρ. ηξαπκαηηζκφο άλσ άθξσλ ή νθζαικψλ απφ 

εμαθξίδηα ή θνκκάηηα βιάζηεζεο) 

2. Πηζαλφο θίλδπλνο απφ έθζεζε ζε ππεξβνιηθφ ζφξπβν . 

3. Πηζαλφο θίλδπλνο ππξθαγηάο (πξφθιεζε ζπηλζήξα) απφ κε επηκειεκέλε ζπληήξεζε θαη 

ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ θνπήο . 

Γ. ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ 

ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ. 

1. Οη εξγαζίεο θνπήο ηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο ζα γίλνπλ απφ ζπλεξγείν εθνδηαζκέλν κε ηα 

απαξαίηεηα κέζα πξνζσπηθήο πξνζηαζίαο . 

2. Κάζε ζπλεξγείν θνπήο ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ππξνζβεζηήξα ηθαλήο ρσξεηηθφηεηαο γηα 

πξφιεςε ππξθαγηάο απφ ζπηλζεξηζκφ . 

3. Πέξα ησλ πξνεγνπκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε ζα ππάξρεη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Γ .. Τ. , ηελ Δ..Τ. θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία . 

Γ. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1. Προζηηέιαζε ζηης ζέζεης εργαζίας: ηελ πεξηνρή φπνπ ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο ε 

πξφζβαζε γίλεηαη κέζσ ηνπ πθηζηακέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ . 

2. Κσθιοθορία οτεκάηωλ θαη πεδώλ: Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα πέξαλ ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ (θσζθνξίδνληα γηιέθα, θψλνη φπνπ απαηηνχληαη) ιφγσ ηεο κηθξήο θιίκαθαο 

ηνπ έξγνπ. 

3. Υώροη σγηεηλής , εζηίαζες θαη πρώηωλ βοεζεηώλ: Γελ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ιφγσ 

ηεο κηθξήο θιίκαθαο ηνπ έξγνπ, ηεο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 
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