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 Στοιχεία Μελέτης 

Ποσό Εργασιών:           19.980   €

Φ.Π.Α. 24%:                4795,2  €

Γενικό Σύνολο:              24.775,2 €

 Περιγραφή Εργασίας  

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά   στην  εργασία  κλαδέματος  υψηλών  δένδρων  που

βρίσκονται  σε κύριους οδικούς άξονες  του δήμου.

Με τις κατάλληλες τεχνικές και φροντίδα το κλάδεμα υψηλών δένδρων στόχο έχει την

ασφάλεια των πολιτών σε συνδυασμό με τη διατήρηση της υγείας των δένδρων.

Οι  εργασίες  που  προβλέπονται  στα  πλαίσια  της  παρούσας μελέτης  αφορούν κατά

κύριο λόγο κλαδεύσεις ευκαλύπτων 1 δένδρο12-16 , 25 δέντρων κατηγορίας 16-20 m

και 13 δέντρων μεγαλύτερα  των 20 m ύψους  .  

Ο μεγάλος αριθμός υψηλών δένδρων που υπάρχουν στην έκταση  του  Δήμου , η

ανάγκη περιοδικών κλαδεύσεων , το περιορισμένο εύρος της κλαδευτικής περιόδου και

ο  ελάχιστος  αριθμός  δενδροκηπουρών  που  εκτελούν  κλαδεύσεις  από καλαθοφόρο

όχημα δημιουργεί την ανάγκη ανάθεσης της  παραπάνω έργασίας.

Oι  εργασίες  θα   γίνουν  με  βάση  την  ΕΤΕΠ  10-06-04-01.Στην  τιμή  μονάδας

περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  του  απαιτούμενου  εργατοτεχνικού  προσωπικού,

μηχανημάτων  και  εργαλείων  ,  η  επάλειψη  των  τομών  καθώς  και  η  δαπάνη

απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απορριψής τους σε οποιοδήποτε απόσταση

σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες αρχές

Οι κλαδεύσεις θα εκτελεσθούν  κατά τη κατάλληλη χρονική και γεωτεχνική  περίοδο

κλαδέματος ,  σύμφωνα  με τις οδηγίες της υπηρεσίας .

Οι εργασίες θα γίνουν  σε δρόμους,  κατά τους τομείς πρασίνου του Δήμου Χανίων : 

1) Λεωφόρος Σούδας , δρόμος Ψυχιατρείου 

2) Εθνική οδός Χανίων -Αεροδρομίου (εντός οικισμού)

            3) Οδός Χρυσοπηγής

             οι παραπάνω θέσεις είναι ενδεικτικές και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των αναγκών

             παρέμβασης της υπηρεσίας πρασίνου .



Ο ανάδοχος θα εργασθεί  με  ειδικευμένο προσωπικό και  τα  κατάλληλα μηχανήματα

(καλαθοφόρο , φορτηγό, αλυσοπρίονα , και άλλα) .Επίσης πρέπει να λαμβάνει όλα τα

μέτρα προστασίας -ασφαλείας και είναι υπεύθυνος τόσο για τους εργαζόμενους, όσο

και τους  πολίτες και  τις περιουσίες  των πολιτών, σε θέσεις όπου εκτελείται το έργο.

Ιδιαίτερα  θα  μεριμνά  για  τη  λήψη  μέτρων  προειδοποίησης  και  τις  σωστές

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη σωστή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων .

Καθώς και την ενημέρωση-συνεργασία με την ΔΕΗ,Τροχαία και κάθε άλλη υπηρεσία

από την οποία οφείλει σύμφωνα με τον νόμο να λαμβάνει έγκριση .

Πρέπει  επίσης  ο  ανάδοχος  να  έχει  παρόντα  στο  έργο  υπεύθυνο  επιστήμονα  του

συνεργείου ( γεωπόνο,δασολόγο,τεχνολόγο γεωπόνο ή δασολόγο) ο οποίος θα κρατά

πλήρες ημερολόγιο  του έργου ,θα διανέμει κατάλληλα τις εργασίες στο προσωπικό και

θα επιβλέπει τα κατά την επιστήμη  από την πλευρά του αναδόχου.

Αν κατά την διάρκεια του έργου παρουσιαστεί ανάγκη κλαδέματος σε κάποιο δένδρο

λόγω επικινδυνότητας ή άλλου λόγου, το τμήμα μπορεί να δώσει εντολή στον ανάδοχο

ώστε να δοθεί εκεί προτεραιότητα .

Ο  προυπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  24775,2 ευρώ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προυπολογισμό του Δήμου του

ΚΑ 35-6262.004  ' Εργασίες κλαδεμάτων Δήμου Χανίων 2016΄΄ .

Χανιά, 19/   10 /     2016
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