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Το προκηρυσσόμενο έργο αναφέρεται : 

 

Α. Στη συντήρηση , φροντίδα του πράσινου (γκαζόν), στο περιβάλλοντα χώρο του 

Νοσοκομείου ( κεντρικού κτιρίου – ταχύρυθμου ) το οποίο καταλαμβάνει 13.000 

τετραγωνικά μέτρα περίπου , με 350 δέντρα (λεύκες – πεύκα κ.λ.π.) καθώς επίσης και 

τα παρτέρια με τους θάμνους και τα αναρριχόμενα φυτά μήκους 533μ.( 355 θάμνοι ) 

που βρίσκονται εντός και περιμετρικά στους χώρους. 

Β. Στη  συντήρηση , φροντίδα   στο περιβάλλοντα χώρο του Δορυφορικού Τμήματος 

(πρώην 409Σ.Ν.) στα παρτέρια μήκους περίπου 100 μ (60 θάμνοι) με 15 νερατζιές και 

στο πευκοδάσος επιφάνειας 5,500  τετραγωνικά μέτρα περίπου στο οποίο υπάρχουν 

15 κυπαρίσσια, 220 πεύκα μεγάλα και 60 πεύκα. 

Γ.  Στη  συντήρηση, φροντίδα στο περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Υγείας 

Χαλανδρίτσας ο οποίος καταλαμβάνει μια επιφάνεια 600  τετραγωνικά μέτρα περίπου 

με καλλωπιστικά φυτά (70 τριανταφυλλιές) και 20 δέντρα περίπου.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει το κατάλληλο και ειδικευμένο προσωπικό 

καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία και εξοπλισμό για τη συντήρηση  όλων των 

χώρων του Γ.ΝΠατρών –Δ.Τμήμα (Πρώην 409) και Κ.Υ. Χαλανδρίτσας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση των πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος 

για το εν λόγω έργο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Ο εργολάβος  συντηρητής υποχρεούται να έρχεται άπαξ της εβδομάδας για τον 

έλεγχο καλής λειτουργίας του αυτόματου ποτίσματος , ρύθμιση του, εφόσον 

απαιτείται και τη συντήρηση των χώρων που περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους 

εργασίες. 

1.Συντήρηση χλοοτάπητα που περιλαμβάνει κούρεμα με χλοοκοπτική μηχανή σε 

συχνά διαστήματα ανάλογα με την εποχή (δύο φορές το μήνα) , ώστε να 

επιτυγχάνεται άριστη εμφάνιση , τοποθέτηση των χόρτων σε σάκους και μεταφορά 

τους στο χώρο συγκεντρώσεως απορριμμάτων , λίπανση , τσουγκράνισμα για τον 

αερισμό , ραντίσματα εφόσον απαιτηθούν και κάθε άλλη εργασία που θα κριθεί 

αναγκαία για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. 

2.Κλάδεμα όλων των θάμνων στην κατάλληλη εποχή , σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του κάθε φυτού και καλλιτεχνικό (κλάδεμα μπορντούρας) με μηχανικό χειροκίνητο 

ψαλίδι . 

3.Βοτάνισμα με χρήση χειροκίνητου ή βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού τέσσερις 

φορές το χρόνο. 



4.Λίπανση , σκάλισμα , σκάψιμο και πότισμα όλων των φυτών σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του κάθε είδους. 

5. Απομάκρυνση όλων των αχρήστων και ξεραμένων  χόρτων , κλαδιών , φύλλων 

κ.λ.π. , εν γένει απομάκρυνση από το νοσοκομείο όλων των υποπροϊόντων από τα 

κλαδέματα, το βοτάνισμα και την περιποίηση του πρασίνου. 

6.Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή του συστήματος αυτόματου ποτίσματος εκτός 

από τα ανταλλακτικά. 

7.Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για το υπάρχον δίκτυο άρδευσης , την επίβλεψη 

αντλητικού συγκροτήματος ηλεκτρικού πίνακα καθώς και για τα συστήματα  

αυτοματισμού ποτίσματος . κουρέματος . καθαρισμού , και λειτουργία των μπακ , τον 

καθαρισμό αυτών  και την αντικατάσταση σε τυχόν καταστροφές που οφείλονται σε 

αυτόν . Σε περίπτωση εξωγενών παραγόντων π.χ. ζημιές που θα προκληθούν  από 

ακραία καιρικά φαινόμενα ή αυτοκίνητα) θα του παρέχονται τα υλικά όπου θα τα 

αντικαθιστά . Επίσης και σε ότι δεν αναφέρεται και έχει σχέση με την λειτουργία , τη 

φροντίδα του περιβάλλοντα χώρου .  

8.Σε περίπτωση ασθενειών μυκήτων κ.λ.π. θα επεμβαίνει άμεσα προς καταπολέμηση 

αυτών με χαλκούχα και μυκητοκτόνα παρασκευάσματα  , εγκεκριμένα από το 

Υπουργείο Γεωργίας. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Η δαπάνη για την προμήθεια των απαιτούμενων λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων θα 

βαρύνει  τον συντηρητή , ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει και όλα τα απαιτούμενα 

σύνεργα για την συντήρηση ( μηχανή  κουρέματος , ραντίσματος , φρεζαρίσματος , 

ψαλίδα κλαδέματος κ.λ.π). 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Σε κάθε επίσκεψη να ενημερώνει  την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και να 

υπογράφει την εργασία που εκτελέστηκε σε σχετικό έντυπο (Δελτίο Εργασίας ) , το 

οποίο θα παραδίδει στην αρμόδια επιτροπή του ιδρύματος . 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

1.Σε περίπτωση που ο συντηρητής από αμέλεια του , ή λάθος ενέργεια προκαλέσει 

καταστροφή του χλοοτάπητα ή λοιπόν φυτών και δένδρων , οφείλει με δική του 

μέριμνα και δαπάνη να αποκαταστήσει  τις προσκληθείσες ζημιές. Για το λόγο 

αυτό θα συντάσσεται από την αρμόδια επιτροπή λεπτομερές πρωτόκολλο ζημιών στο 

οποίο θα υπογράφει ότι έλαβε γνώση ο συντηρητής και με βάση το πρωτόκολλο  αυτό 

μπορεί το ΓΝΠ να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 300 ευρώ την πρώτη φορά  και μέχρι 

500 ευρώ τη δεύτερη φορά. Σε περίπτωση δε που ο συντηρητής υποπέσει για τρίτη 

φορά στις ίδιες παραβάσεις θα κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή θα 

καταπίπτει υπέρ των πόρων του Ιδρύματος.   



2.Η σύμβαση βάσει της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής θα ισχύει για ένα χρόνο με 

δικαίωμα του Γ.Ν.Πατρών να παρατείνει τη σύμβαση για δύο (2) εξάμηνα με το ίδιο 

τίμημα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

1.Ο συντηρητής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρεί σε τρίτο δικαιώματα που προέρχονται 

από την σύμβαση ωστόσο έχει το δικαίωμα να απασχολεί πρόσθετο προσωπικό 

(εκτός από τον ίδιο)για το οποίο θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση  του.  

2 Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει υπηρεσίες συμβατές με τις υποχρεώσεις του και να 

τηρεί τους όρους ασφαλείας για το προσωπικό , τους επισκέπτες και τους ασθενείς 

που κυκλοφορούν στους περιβάλλοντες χώρους και έχουν με τις εργασίες που θα 

εφαρμόζει στους χώρους του Νοσοκομείου Ο Άγιος Ανδρέας στο Δ.Τ. Πρώην 409ΣΝ 

και στο Κ.Υ Χαλανδρίτσας. 

 

 

 

 

 


