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ΘΕΜΑ :“ Συντήρηση πρασίνου Γ.Ν. Πατρών: α) 

Νοσηλευτικής Μονάδας «Ο Άγιος Ανδρέας», β) Κέντρου 

Ψυχικής Υγείας και γ) των οικοπέδων ιδιοκτησίας του 

Νοσοκομείου” 

  

 

 

    

   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Γενικά 

Η παρούσα μελέτη αφορά στις παρακάτω συντηρήσεις: 

α) Νοσηλευτική Μονάδα «Ο Άγιος Ανδρέας» 

Συντήρηση και φροντίδα του πρασίνου των νησίδων, δενδροστοιχιών, πρανών και λοιπών 

χώρων πρασίνου στο Γ. Ν. Πατρών, οδός Καλαβρύτων 37, προαύλιος χώρος των κτιρίων Νέα 

πτέρυγα, Κεντρικό Κτίριο (Διώροφο και Πολυώροφο), κτίριο Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Ι. Ναός Αγ. 

Χαραλάμπους, κτίριο Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων και κέντρο ιατρικών αερίων. Πιο 

συγκεκριμένα, η συντήρηση αφορά: 

o έκταση 5.733τ.μ. περίπου με είκοσι (20) λεύκες, δεκαέξι (16) πικροδάφνες-θάμνους, 

δεκατρείς (13) ελιές, δεκατρείς (13) αγριελιές, επτά (7) κουτσουπιές, τριάντα δύο (32) 

αφροξυλιές, είκοσι έξι (26) οπωροφόρα-εσπεριδοειδή, σαράντα τρείς (43) πεύκες-

κουκουναριές, οκτώ (8) τριανταφυλλιές, τέσσερις (4) τριανταφυλλιές αναρριχόμενες, πέντε 

(5) γιασεμιά, έντεκα (11) κορομηλιές, τρία (3) δεντρολίβανα – θάμνους, τρία (3) μουριές, 

τρία (3) συκιές, (πέντε) 5 πλατανοειδή, (ένα) 1 μουσμουλιά, σαράντα (41) λυγούστρα, τρείς 

(3) κερασιές,  

o παρτέρια 533τ.μ. περίπου με τριάντα οκτώ (38) θάμνους, δεκαπέντε (15) αναρριχόμενα 

φυτά και δεκαέξι (16) κισσούς, καθώς και 

o χλοοτάπητα επιφάνειας 6.567τ.μ. περίπου. 

β) Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

Συντήρηση και φροντίδα δενδροστοιχιών, στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας 

επί της οδού Επιδαύρου 8. Η συντήρηση αφορά σε: 

o παρτέρια 190τ.μ. περίπου, με: τέσσερα (4) οπωροφόρα-εσπεριδοειδή, επτά (7) 

τριανταφυλλιές, τρία (3) κυπαρίσσια, (ένα) 1 δεντρολίβανο-θάμνο και δύο (2) λιγούστρα. 

γ) Οικόπεδα ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου 

Συντήρηση και φροντίδα των παρακάτω οικοπέδων ιδιοκτησίας του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος 

Ανδρέας»: 

1. επί της οδού Ναυπάκτου 17, περιοχή Αρόη έκτασης 298,5τ.μ. περίπου, 

2. επί της οδού Πατρών –Κλάους, περιοχή Δροσιά, έναντι του Νοσοκομείου έκτασης 

1.233,5τ.μ. περίπου, 
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3. επί της οδού 12ου Συντάγματος 60, έκτασης 258τ.μ. περίπου, 

4. επί της οδού Ηφαίστου 37, έκτασης 94,40τ.μ. περίπου, 

5. επί της οδού Κανακάρη 158, έκτασης 125,22τ.μ. περίπου, 

6. επί της οδού Μαιζώνος 318, έκτασης 157,30τ.μ. περίπου, 

7. επί των οδών Επιδαύρου και Μαρκορά, 253τ.μ. περίπου, 

8. επί των οδών Παντοκράτορος και Σωτηριάδου, 250τ.μ. περίπου. 

Ως εργασίες συντήρησης νοούνται όλες οι εργασίες, οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης, με κύριο στόχο την καλή κατάσταση, εικόνα και υγεία των φυτών αλλά και 

παράλληλα, τη διατήρηση της αισθητικής και της ασφαλούς εικόνας των χώρων πρασίνου του 

Νοσοκομείου, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο 

κατασκευάστηκαν. Σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός των χώρων που 

βρίσκονται τα φυτά, τόσο από τα κλαδιά που πέφτουν όσο και από τα απορρίμματα που μπορεί 

να υπάρχουν. 

2. Συντήρηση χλοοτάπητα 

2.1. Κούρεμα του χλοοτάπητα 

Να γίνεται με ειδικές μηχανές κουρέματος, βενζινοκίνητες με κατάλληλο δοχείο συλλογής. Η 

κοπή να γίνεται σύμφωνα με τη βασική αρχή του κουρέματος, δηλαδή τη διατήρηση του 

χλοοτάπητα σε κατάλληλο ύψος (3-10εκ.), ώστε το φύλλωμα που απομένει να τροφοδοτεί 

επαρκώς το ριζικό σύστημα και ταυτόχρονα να παρουσιάζει ελκυστική εμφάνιση. Κατά το 

κούρεμα δεν πρέπει να αφαιρείται φυλλική επιφάνεια μεγαλύτερη του 40% του συνόλου. Η 

εργασία θα πρέπει να γίνεται όταν η χλόη δεν είναι υγρή, ώστε να διευκολύνεται και η 

συλλογή του κομμένου χόρτου. Τα προϊόντα του κουρέματος να συλλέγονται και να 

τοποθετούνται σε σακούλες, οι οποίες να συγκεντρώνονται σε σημεία που δε θα 

εμποδίζουν ή προκαλούν πρόβλημα στη διέλευση πεζών και οχημάτων, στην απορροή των 

ομβρίων υδάτων και τελικά να απομακρύνονται εκτός Νοσοκομείου αυθημερόν ή το πολύ 

σε μία ημέρα από τον Ανάδοχο. Το κούρεμα του χλοοτάπητα δεν θα πρέπει να διεξάγεται με 

τον ίδιο τρόπο ή ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Να πραγματοποιείται έως και 

τέσσερις φορές το μήνα, με βαθμιαία εντατικοποίηση με την έλευση της άνοιξης και 

σταδιακό περιορισμό έως και δύο φορές μηνιαίως προς το χειμώνα. 

2.2. Καθαρισμός του χλοοτάπητα και των υπόλοιπων εκτάσεων 

Αφορά στον καθαρισμό από φυτικά υπολείμματα (φύλλα, ξερά κλαδιά, πευκοβελόνες κ.λπ.) 

και πιθανά απορρίμματα. Να πραγματοποιείται είτε με τα χέρια ή είτε με μηχανήματα (π.χ. 

φυσητήρα). Τα προϊόντα του καθαρισμού να συλλέγονται και να τοποθετούνται σε 

σακούλες, οι οποίες να συγκεντρώνονται σε σημεία που δε θα εμποδίζουν ή προκαλούν 

πρόβλημα στη διέλευση πεζών και οχημάτων, στην απορροή των ομβρίων υδάτων και τελικά 

να απομακρύνονται εκτός Νοσοκομείου αυθημερόν ή το πολύ σε μία ημέρα από τον 
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Ανάδοχο. 

2.3. Άρδευση του χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες με αυτοματοποιημένο σύστημα 

Η άρδευση να γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του χλοοτάπητα σε νερό, συνεκτιμώντας τους 

κλιματικούς και μικροκλιματικούς παράγοντες της εκάστοτε εποχής, αλλά και την 

ορθολογική διαχείριση του νερού. Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

πυκνότητα, βαθύ χρωματισμό, κανονική ανάπτυξη και ικανότητα αναβλαστήσεως. Ο 

Ανάδοχος να έχει και την ευθύνη ρύθμισης της γωνίας των εκτοξευτήρων, ώστε να 

καλύπτουν επαρκώς την ακτίνα άρδευσης, ρύθμισης των προγραμματιστών και γενικά τη 

συντήρηση του αρδευτικού δικτύου και την αποκατάσταση βλαβών σε εκτοξευτήρες, 

προγραμματιστές, επιφανειακές σωλήνες κλπ. Κατά τη διάρκεια της άρδευσης να ελέγχεται 

το αρδευτικό δίκτυο για τυχόν βλάβες. Το τελευταίο να αναφέρεται εγγράφως και άμεσα 

από τον Ανάδοχο στην Τεχνική Υπηρεσία. 

2.4. Λίπανση του χλοοτάπητα χειρωνακτικά 

Η λίπανση του χλοοτάπητα πρέπει να εφαρμόζεται μετά από συνεννόηση με τον 

επιβλέποντα της Υπηρεσίας και την Επιτροπή παρακολούθησης. Το είδος και η ποσότητα του 

λιπάσματος να επιλέγεται ανάλογα με την εποχή εφαρμογής και τις ανάγκες του χλοοτάπητα 

σε θρεπτικά στοιχεία. 

3. Συντήρηση χώρων φυτών, καλλωπιστικών και δένδρων 

Η συντήρηση των χώρων αυτών πιο αναλυτικά περιλαμβάνει: 

i. Καθαρισμό όλων των χώρων φυτών και δένδρων, στους ελεύθερους χώρους. 

Ειδικότερα στον κήπο με τα εσπεριδοειδή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί φρέζα για 

το φρεζάρισμα του κήπου. 

ii. Καθαρισμό όλων των διαχωριστικών νησίδων, κήπων ερεισμάτων οδικών αξόνων και 

πεζοδρομίων. 

iii. Εντατικό καθαρισμό σε θάμνους ή αναρριχώμενα φυτά κάτω από τα οποία περνούν 

φρεάτια ομβρίων υδάτων. 

iv. Καθαρισμό στις εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες περιμετρικά των κτιρίων. 

v. Καθαρισμό περιμετρικά του φράκτη στον εξωτερικό περίβολο του Νοσοκομείου. Οι 

εργασίες καθαρισμού εξωτερικά της περίφραξης-οικοπέδου, του Νοσοκομείου να 

γίνονται συστηματικά και καθ’ υπόδειξη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ειδικά για 

τα υπόλοιπα οικόπεδα απαιτείται καθαρισμός ολόκληρου του οικοπέδου και των 

εξωτερικών χώρων στο όριο του οικοπέδου με τους όμορους δρόμους-πεζοδρόμια. 

Αναλυτικά επί των οδών Καλαβρύτων, Αλ. Φλέμινγκ, Γαληνού, Γερουλάνου, 

Ιπποκράτους και Γιαννόπουλου. 

vi. Καθαρισμό στο Κέντρο Αερίων, στο Αντλιοστάσιο Ύδρευσης και στο Κέντρο των 

Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών. 
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vii. Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε 

διαχωριστικές νησίδες και πεζοδρόμια. 

Το βοτάνισμα με χορτοκοπτικό θα πρέπει να γίνεται σε όλη την επιφάνεια, όπου 

έχουμε πλήρη εδαφοκάλυψη, σε χώρους ανάμεσα στις περιοχές φύτευσης και 

περιμετρικά στις ρίζες των φυτών και των δένδρων, όπου αυτά είναι μεμονωμένα, 

μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ανάλογα με το είδος 

και το μέγεθος των ζιζανίων να χρησιμοποιείται κατάλληλης διατομής μισινέζα, 

όχημα επικαθήμενο ή και δίσκος. Το βοτάνισμα δε θα πρέπει να διεξάγεται με τον 

ίδιο ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Να πραγματοποιείται έως δέκα φόρες το 

χρόνο, κυρίως μετά το τέλος των χειμερινών βροχών από Μάιο μέχρι και τέλος 

Ιουνίου, αλλά και σε κάποια σημεία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και πάντα σε 

συνεννόηση με την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η συλλογή των φύλλων – ξερών χόρτων και κλαδιών να γίνεται με τα χέρια ή με 

χρήση φυσητήρα. Τα υπόλοιπα φυτικά προϊόντα να μαζεύονται με το χέρι ή με 

συρμάτινη σκούπα. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τα απορρίμματα, τα οποία 

βρίσκονται στην περιοχή του πρασίνου Όλα τα προϊόντα προς αποκομιδή να 

τοποθετούνται σε σακούλες οι οποίες να συγκεντρώνονται σε σημεία που δε θα 

εμποδίζουν ή προκαλούν πρόβλημα στη διέλευση πεζών και οχημάτων, στην 

απορροή των ομβρίων υδάτων και να απομακρύνονται εκτός Νοσοκομείου 

αυθημερόν ή το πολύ σε μία ημέρα από τον Ανάδοχο. 

viii. Η άρδευση φυτών με επίγειο σύστημα άρδευσης με αυτοματοποιημένο σύστημα θα 

πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών σε νερό, συνεκτιμώντας τους 

κλιματικούς και μικροκλιματικούς παράγοντες τις εκάστοτε εποχής, αλλά και την 

ορθολογική διαχείριση του νερού. Τα φυτά θα πρέπει να διατηρούνται εύρωστα και 

υγιή. Ο Ανάδοχος έχει και την ευθύνη ρύθμισης των προγραμματιστών και γενικά τη 

συντήρηση του αρδευτικού δικτύου και αποκατάσταση βλαβών σε 

προγραμματιστές, σταλάκτες και επιφανειακές σωλήνες. Τυχόν επισκευές 

(ανταλλακτικά και εργασίες) βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση βλάβης από 

βανδαλισμό τρίτων, τότε το Νοσοκομείο είναι υπεύθυνο για την προμήθεια των 

ανταλλακτικών και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην επισκευή της 

βλάβης. Κατά τη διάρκεια της άρδευσης να ελέγχεται και πιθανή διαρροή ή 

πρόβλημα στο δίκτυο, το οποίο θα πρέπει να αναφέρεται εγγράφως και άμεσα από 

τον Ανάδοχο στην Επιτροπή παρακολούθησης, καθώς και στην Τεχνική Υπηρεσία. 

4. Συντήρηση δένδρων 

Οι εργασίες των κλαδεμάτων να γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήμης του κλαδέματος από έμπειρους κλαδευτές υπό την επίβλεψη Γεωτεχνικού. Να 
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επιτελούν ταυτόχρονα διάφορους σκοπούς: την εξασφάλιση της ευρωστίας του δένδρου, τη 

διατήρηση του σχήματός του για λόγους αισθητικής και την επιτακτική επέμβαση (π.χ. κλάδεμα 

επικίνδυνων κλαδιών, κλαδιά που εμποδίζουν διέλευση πεζών και οχημάτων, την ορατότητα 

δρόμων και σημάνσεων, που δημιουργούν πρόβλημα στα δίκτυα ηλεκτρικού, αερίου κ.λπ.) σε 

περιπτώσεις που απειλείται η ασφάλεια των ανθρώπων και των περιουσιών τους. Σε περίπτωση 

που απαιτηθεί κλάδεμα τμήματος δένδρου που εξέρχεται από την περίφραξη του Νοσοκομείου, 

ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το κλαδέψει άμεσα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον 

κατάλληλο εξοπλισμό για κοπή και κλάδεμα ψηλών δένδρων, όπως καλαθοφόρο. Κατά τη 

διαδικασία των κλαδεμάτων και των υλοτομιών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί τυχόν πρόκληση ζημιών ή ατυχημάτων. Για την εργασία 

της συντήρησης των δένδρων ο Ανάδοχος θα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με την 

Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, αλλά και με την Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία και θα 

του υποδεικνύει τα δένδρα προς κλάδεμα ή κοπή. Όλα τα προϊόντα των κλαδεμάτων να 

συλλέγονται και να συγκεντρώνονται σε σημεία που δε θα εμποδίζουν ή προκαλούν πρόβλημα 

στη διέλευση πεζών και οχημάτων, στην απορροή των ομβρίων υδάτων και να απομακρύνονται 

εκτός Νοσοκομείου αυθημερόν ή το πολύ σε μία ημέρα από τον Ανάδοχο. 

5. Συντήρηση θάμνων 

Οι εργασίες των κλαδεμάτων σε παλιούς αναπτυγμένους θάμνους διαφόρων υψών να γίνονται 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης του κλαδέματος. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διαμορφώνει και να ανανεώνει τους θάμνους κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται ο σκοπός για τον οποίο έχουν φυτευτεί π.χ. μπορντούρες, ανθοφόρα, φράκτες 

κ.λπ., διατηρώντας παράλληλα την οπτική αισθητική. Ιδιαίτερα για τις μπορντούρες θα πρέπει 

να διατηρείται η κόμη τους σε ύψος έως 1,10εκ. ή ανάλογα με το σημείο που βρίσκονται πιο 

χαμηλά ή πιο ψηλά. Το κλάδεμα, η διαμόρφωση και η ανανέωση των θάμνων να εκτελείται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες. Κατά την περίοδο της 

ανθοφορίας οι εργασίες κλαδέματος να γίνονται με φειδώ και μόνο κατόπιν εντολής της 

Τεχνικής Υπηρεσίας ή της Επιτροπής Παρακολούθησης. Όλα τα προϊόντα των κλαδεμάτων να 

συλλέγονται και να συγκεντρώνονται σε σημεία που δε θα εμποδίζουν ή προκαλούν πρόβλημα 

στη διέλευση πεζών και οχημάτων, στην απορροή των ομβρίων υδάτων και θα απομακρύνονται 

εκτός Νοσοκομείου αυθημερόν ή το πολύ σε μία ημέρα από τον Ανάδοχο. 

6. Λοιπές εργασίες συντήρησης 

6.1. Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων. 

Αφορά στην αποκατάσταση όποιας βλάβης παρουσιαστεί στο αρδευτικό δίκτυο εντός των 

χώρων πρασίνου, όπως για παράδειγμα αντικατάσταση χαλασμένων σωλήνων, σύνδεση 

σπασμένων σωλήνων οποιασδήποτε διατομής, αντικατάσταση χαλασμένων 

προγραμματιστών, ηλεκτροβανών, μπαταριών προγραμματιστών κ.λπ., προκειμένου να 
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αρδεύονται ομοιόμορφα και επαρκώς οι χώροι πρασίνου εξασφαλίζοντας τη μέγιστη 

αποδοτικότητα των συστημάτων άρδευσης και με υλικά συμβατά με τα υπάρχοντα. Το 

κόστος της προμήθειας των υλικών αλλά και των ανταλλακτικών, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Επισημαίνεται ότι μόνο βλάβες που προκύπτουν από βανδαλισμό καλύπτει το Νοσοκομείο 

με την προμήθεια των απαραίτητων για την αποκατάσταση αυτών ανταλλακτικών. Η 

εργασία αποκατάστασης των βλαβών βαρύνει τον Ανάδοχο. 

6.2. Φυτεύσεις θάμνων και δένδρων 

Φυτεύσεις θάμνων και δένδρων να γίνονται μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή 

παρακολούθησης, η οποία σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία θα έχουν την 

αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή του φυτικού υλικού και των θέσεων φύτευσής τους. Οι 

εργασίες να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μελλοντική ευρωστία και 

υγεία των φυτών. Φυτεύσεις δέντρων, υψηλού πρασίνου να γίνουν περιμετρικά στον 

φράκτη του Νοσοκομείου, αλλά και ενδεχομένως σε συγκεκριμένους χώρους που θα 

υποδειχθούν. Τα δέντρα πρέπει να είναι πολυετή, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες της 

περιοχής, αλλά παράλληλα να πληρούν τους γενικούς όρους και τις προδιαγραφές που 

απορρέουν από την νομοθετημένη αρχή υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους παροχής 

υγείας. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπονται δένδρα τα οποία μπορούν με την ανθοφορία τους 

να προκαλέσουν εποχικές αλλεργίες και άλλα παρεμφερή νοσήματα. Τα δένδρα που 

επιλέγονται και επιτελούν αυτό το σκοπό είναι τα ακόλουθα: λιγούστρο, περιμετρικά στον 

φράκτη του Νοσοκομείου και σφένδαμος στους κήπους και τις μεγάλες επιφάνειες 

χλοοτάπητα. Σε ό,τι αφορά στα ήδη υπάρχοντα, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως παρέμβαση 

κοπής και απομάκρυνσης, παρά μόνο εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για λόγους υγιεινής και 

ασφάλειας (δένδρα επικίνδυνα, σαπισμένα, σπασμένα, θάμνοι ξεροί κλπ. ) Το κόστος της 

προμήθειας, θάμνων και δένδρων συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της ετήσιας συντήρησης 

πρασίνου, καθώς και το κόστος πιθανής κοπής δένδρων. 

Αντικατάσταση του φυτικού και αρδευτικού υλικού που έχει πάθει βλάβη ή έχει 

καταστραφεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου με φυτικό και αρδευτικό υλικό αντίστοιχο με 

αυτό που καταστράφηκε. 

6.3. Τακτικός έλεγχος 

Τακτικός έλεγχος σε όλους τους χώρους πρασίνου για τον εντοπισμό τυχόν βλαβών που 

αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος. 

Τακτικός έλεγχος επικίνδυνων, ξερών κλαδιών σε θάμνους και δένδρα ή οτιδήποτε άλλο 

εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Αναδόχου ως προς την ορθή και ασφαλή συντήρηση των 

χώρων αυτών, αλλά και για να αποφευχθεί πιθανότητα πυρκαγιάς. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγγράφως αλλά και άμεσα τον υπεύθυνο 

της Τεχνικής Υπηρεσίας και την Επιτροπή Παρακολούθησης και σε συνεργασία μαζί τους να 
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προβαίνει έγκαιρα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

6.4. Καθαρισμός και αποψίλωση 

Αφορά στον καθαρισμό και αποψίλωση όλων των οικοπέδων ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου 

που αναφέρονται παραπάνω, τρείς φορές το χρόνο, σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 4 

Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 724 τ. Β/22.12.1987) περί «Μέτρων πρόληψης πυρκαγιών σε 

οικόπεδα και λοιπούς χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές» που 

αφορά στην αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Όλα τα προϊόντα καθαρισμού 

και τυχόν απορρίμματα να απομακρύνονται από τα εν λόγω οικόπεδα αυθημερόν. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η ποσότητα της εργασίας μπορεί να αυξηθεί κατά 50% σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 41 του Π.Δ. 

28/1980 ΦΕΚ 11 και ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες χωρίς αντίρρηση 

σε όλους τους αναφερόμενους χώρους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί Πλάνο Εβδομαδιαίων Εργασιών και Ημερήσιο Δελτίο Εργασιών 

στο οποίο να περιγράφονται όλες οι εκτελούμενες εργασίες λεπτομερώς, τα μηχανήματα και τα 

υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς και το προσωπικό που θα εργασθεί. Το Πλάνο 

Εβδομαδιαίων Εργασιών θα παραδίδεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, μια εβδομάδα 

νωρίτερα, προκειμένου να παρακολουθεί εκτενώς τις εργασίες, αλλά και να μπορεί να παρευρίσκετε 

σε πραγματικό χρόνο κατά την εκτέλεση των εργασιών. Το Ημερήσιο Δελτίο Εργασιών θα 

παραδίδεται αυθημερόν στο Γραφείο Υλικού. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας εργασίας. Να παίρνει, σ’ όλη τη 

διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για τη πρόληψη ατυχημάτων, που καθορίζονται στα 

Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λπ.» 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων, αστυνομικών και λοιπών 

διατάξεων και οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στο Νοσοκομείο τις διαταγές και 

εντολές των διαφόρων αρχών, που απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα 

μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λπ. 

Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της 

καθαριότητας, για την έκδοση αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές, αν απαιτείται (Δήμο – 

Δασαρχείο), τη συμμόρφωση προς τις νομοθετημένες διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς 

νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ. 

Θα πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να 

χρησιμοποιηθούν, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου. Να εκτελεί επ’ αυτού τις οδηγίες του Νοσοκομείου, 

τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε 

συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους. 
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Ορισμένες εργασίες εκσκαφών για δενδροφυτεύσεις κ.λπ., λόγω παρουσίας αγωγών κοινής και 

ιδιωτικής ωφελείας και άλλων εμποδίων, πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή και με χέρια, 

χωρίς χρήση μηχανικών μέσων και πάντα με την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει ο Ανάδοχος να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

(τοποθέτηση εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύκτα), προς αποφυγή 

οποιοδήποτε ατυχήματος προς τους εργαζόμενους, διαβάτες, τροχοφόρα κλπ., οποιαδήποτε βλάβη 

στις εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόμους, καθώς και στις παρακείμενες οικοδομές. 

Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει 

προηγούμενα ο Ανάδοχος να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαίας 

Κινήσεως. Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σήματα 

κ.λπ. Επίσης να τοποθετεί περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία 

οχημάτων και πεζών και να τις επισημαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήματα κ.λπ. 

Ακόμα, θα πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε 

επίκαιρα σημεία για τους διαβάτες με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας και της Επιτροπής Παρακολούθησης. Να προστατεύει τις υπάρχουσες φυτείες και να μην 

κόβει δένδρα χωρίς άδεια του Νοσοκομείου. 

Η προμήθεια υλικών να γίνεται βάσει της Τεχνικής Περιγραφής και η μεταφορά τους, στους χώρους 

που θα υποδείξει το Νοσοκομείο. 

Σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης εργασιών από τον Ανάδοχο, οι οποίες προβλέπονται από τη 

σύμβαση, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και ανάθεσης σε άλλη 

εταιρεία. 

Οι προσφέρουσες εταιρείες θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένες βεβαιώσεις τόσο για την 

εμπειρία του προσωπικού τους που θα πραγματοποιεί τις εργασίες συντήρησης πρασίνου, όπως 

αυτές αναφέρονται στην παρούσα, όσο και για την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Επιβλέποντα 

Γεωτεχνικού. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης και προτού την έναρξη των εργασιών συντήρησης, ο Ανάδοχος 

να έρθει σε επικοινωνία με την Επιτροπή Παρακολούθησης, αλλά και την Τεχνική Υπηρεσία του 

Νοσοκομείου, με στόχο την οργάνωση των εργασιών. 

Πριν την κατάθεση της Προσφοράς του, ο Ανάδοχος να λάβει πλήρη και καλή γνώση όλων των 

οικοπέδων που πρόκειται να συντηρεί. Ο Ανάδοχος να καταθέσει ξεχωριστή Τεχνική και Οικονομική 

Προσφορά. Στην Τεχνική του Προσφορά να αναφέρει επί ποινή αποκλεισμού ότι αποδέχεται 

πλήρως τους όρους των προδιαγραφών. 

 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 18.500,00€ (δεκαοχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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