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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
∆ιεύθυνση: Κτίριο ∆ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα 

Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 

FAX: 2681076404 

Πληροφορίες: Βασιλική Φραγκάκη 

Email: vfragaki@teiep.gr 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Ρ Ι Θ Μ.  08/2013  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ 
      

 

Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη του: 

1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/Α΄/01.02.1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

2. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-

2007). 

3. Την µε αριθµ. 18/12-11-2013 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου. 

 

∆ιενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών,  

για τη συντήρηση πρασίνου, καθώς και τον καλλωπισµό των εξωτερικών χώρων των 

εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. στην Τεχνόπολη (Campus) στους Κωστακιούς Άρτας, στο 

∆ιοικητήριο και στη Φοιτητική Εστία στην Άρτα, για χρονικό το διάστηµα από 01-01-2014 

µέχρι 31-12- 2014. 

 

Επισυνάπτονται τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ και ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Τα Παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης. 

 

Συνολικός προϋπολογισµός: #20.000,00# ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
        

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι µε τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό θεωρείται ότι αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι η ∆ευτέρα 09-12-2013 και ώρα 11:00 π.µ., 

χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσµία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ     

 

Άρτα,           15/11/2013 

Αρ. Πρωτ.: Φ.23/6546 
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του διαγωνισµού και υποβολής προσφορών είναι το ∆ιοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην 

Άρτα. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται εντός σφραγισµένου ΦΑΚΕΛΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ) έξω 

από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα εξής: 

 

ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 

ΠΡΟΣ  

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΕΝΑΝΤΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ 

ΑΡΤΑ Τ.Κ.47100 

Τ. Θ. 110 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 08/2013 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ» 

Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 09/12/2013 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 

 

Στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται τρεις χωριστοί σφραγισµένoι 

υποφάκελοι, οι οποίοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ: 

α) Φάκελος µε την ένδειξη "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" που περιλαµβάνει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά:  

Α. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής).  

Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι ενήµεροι ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Γ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής,  

στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει: 

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του δηµοσίου. 

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόµοιου έργου. 

3. Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

4. Εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας. 

5. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης  της 

οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της. 

∆. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το ΦEK ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζοµένους µε µορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωµένο αντίγραφο ή 

απόσπασµα του καταστατικού των διαγωνιζοµένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του 

(για O.E. & E.E.). 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., τα υπόλοιπα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα 

νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε την 

νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
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β) Φάκελος µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" που περιλαµβάνει τα τεχνικά και 

λοιπά στοιχεία και έντυπα της προσφοράς. Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρεται ο τρόπος 

µε τον οποίο θα εκτελούνται οι εργασίες για τη συντήρηση του πρασίνου και τον 

καλλωπισµό: α) του συνόλου των εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι Ηπείρου 

στην Τεχνόπολη (Campus) στους Κωστακιούς, β) του συνόλου του περιβάλλοντα χώρου της 

Φοιτητικής Εστίας στην Άρτα και γ) του συνόλου του περιβάλλοντα χώρου του ∆ιοικητηρίου 

του ΤΕΙ στην Άρτα, όπως εµφανίζονται στους χάρτες περιοχής του έργου και σύµφωνα µε 

την περιγραφή των εργασιών που συνοδεύουν την ανακοίνωση. Ακόµη στον φάκελο αυτό θα 

περιλαµβάνονται: Υπεύθυνη ∆ήλωση σχετικά µε την απασχόληση Γεωπόνου ΑΕΙ ως 

υπεύθυνου εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο & Βεβαίωση αυτοψίας του χώρου 
όπως αναφέρεται στους ειδικούς όρους που συνοδεύουν την ανακοίνωση. 

 

γ) Φάκελος µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης 

µέσα στον κυρίως φάκελο. Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται η συνολική αξία του 

έργου για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών 

οργάνου. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισµό για εκατόν είκοσι 

(120) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.  

 

Όσο αφορά την οικονοµική προσφορά, ισχύουν τα ακόλουθα: 

i. Στον προϋπολογισµό περιλαµβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που 

θα εργαστεί, των µηχανηµάτων, των εργαλείων, των µικρο-υλικών (σύρµα, σύνδεσµοι 

αρδευτικών δικτύων, teflon, δεµατικά κοκ) και των σκευασµάτων (φυτοφαρµάκων, 

λιπασµάτων κοκ) που θα χρησιµοποιηθούν. 

ii. Όλες οι δαπάνες που θα αφορούν µισθούς, ηµεροµίσθια, υπερωριακή απασχόληση, 

εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία, φόρους, δώρα εορτών Πάσχα, 

Χριστουγέννων, επιδόµατα αδειών, αποζηµιώσεις του απασχολούµενου προσωπικού 

κ.λ.π. θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο. 

iii. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον υποψήφιο ανάδοχο µέχρι την 

οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των 

τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίµου, 

βάσει των τιµών της προσφοράς του µέχρι την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και 

την αποπληρωµή τους. 

iv. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που κριθεί υπερβολικά χαµηλή. Πριν την 

απόρριψη µιας τέτοιας προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη 

αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την 

οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις ειδικές 

συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία κοκ). Εάν 

και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως 

υπερβολικά χαµηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι 

µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης.  
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Όσο αφορά την πληρωµή του αναδόχου αυτή θα γίνεται τµηµατικά σε τέσσερις δόσεις, στο 

τέλος κάθε τριµήνου που ξεκινά από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και σε 

ποσοστά 30%, 30%, 20%, και 20% ανάλογα µε τις πραγµατοποιηθείσες εργασίες και αφού 

εκδοθεί  βεβαίωση για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών από την αρµόδια επιτροπή 

παρακολούθησης των εργασιών του ΤΕΙ Ηπείρου, µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής, κατόπιν 

προσκοµίσεως τιµολογίου, βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας από το Ι.Κ.Α., καθώς και 

φορολογικής ενηµερότητας.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: Μ.Τ.Π.Υ.: 3% επί της αξίας του τιµολογίου 

χωρίς ΦΠΑ. Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4% επί του Μ.Τ.Π.Υ. Με το άρθρο 4 του Ν. 

4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός 

ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επίσης γίνεται 

παρακράτηση φόρου 8% επί της αξίας του τιµολογίου χωρίς ΦΠΑ και χωρίς τις κρατήσεις. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από το Τµήµα 

Προµηθειών & Περιουσίας στο ∆ιοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου και στα τηλ. 2681050005 ή 

50024. 

  

Η παρούσα διακήρυξη -καθώς και τα επισυναπτόµενα µέρη της- είναι δηµοσιευµένη στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr (Ανακοινώσεις). 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Άρτας  

ΓεωΤεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) / Παράρτηµα Ηπείρου 

Πανελλήνια Ένωση Εργολάβων Γεωπόνων Έργων Πράσινου (ΠΕΕΓΕΠ) / Παράρτηµα 

Ηπείρου 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραµµατεία Προέδρου, Αναπληρωτών 

Προέδρων και Γραµµατέα του ΤΕΙ Ηπείρου. 

2. Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και 

Πρωτοκόλλου. (Πίνακας Ανακοινώσεων). 

3. Τµήµα Προµηθειών & Περιουσίας. 

4. Τµήµα Προϋπολογισµού και ∆απανών. 

5. Σχολή ΣΤΕΓΤΤ∆ ΤΕΙ Ηπείρου  

6. Ιστοσελίδα ΤΕΙ Ηπείρου. 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

 

 

 

 

Ευριπίδης Γλαβάς 

Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Οι συµµετέχοντες, πριν την σύνταξη της προσφοράς τους θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισµού να κάνουν αυτοψία του χώρου και να ενηµερωθούν λεπτοµερώς για την 

περιοχή εκτέλεσης των εργασιών από τον Πρόεδρο της ενεργούς κατά την περίοδο 

δηµοσίευσης της ανακοίνωσης αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠ) ή σε 

περίπτωση κωλύµατος αυτούς από τον Πρόεδρο της ΣΤΕΓΤΤ∆, καθώς και για να 

εκτιµήσουν ορθά τον όγκο των εργασιών και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές θα 

πραγµατοποιηθούν. Η αυτοψία πρέπει να βεβαιωθεί και το σχετικό έγγραφο να 

υποβληθεί εντός του ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

2. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών ξεκινά από 01-01-2014.  

3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να απασχολεί Γεωπόνο ΑΕΙ ως υπεύθυνο εκτέλεσης του έργου 

από τον ανάδοχο και σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να υποβληθεί εντός του 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

4. Με την εγκατάσταση του αναδόχου και παρουσία της ορισθείσας Επιτροπής 

παρακολούθησης και του ιδίου διαπιστώνεται η κατάσταση του φυτικού υλικού, των 

κατασκευών εξωτερικών χώρων (πέργκολες, καθιστικά, δοχεία απορριµµάτων, 

ταµπέλες, σηµάνσεις κοκ), του αρδευτικού συστήµατος, των πλακοστρώσεων και των 

φρεατίων του χώρου. Συντάσσεται σχετική έκθεση (η οποία περιλαµβάνει και 

τεκµηριωµένη εκτίµηση κόστους αποκατάστασης ζηµιών) από τον ανάδοχο σε 

συνεργασία µε την ΕΠ, η οποία κατατίθεται στο ΤΕΙ Ηπείρου ώστε να µεριµνήσουν 

οι αρµόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση τυχόν ζηµιών. Μετά την 

αποκατάσταση, οποιαδήποτε σχετική ζηµιά από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του 

έργου καταλογίζεται σε αυτόν. Εάν ο ανάδοχος επιδείξει αµέλεια για την 

αποκατάσταση, τότε παρακρατείται από την επόµενη πληρωµή το αντίτιµο 

αποκατάστασης,  

5. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται υπό την καθοδήγηση και τις εντολές της ΕΠ του 

έργου, µε βάση το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασιών και ανάλογα µε τις απαιτήσεις 

των φυτών και των χλοοταπήτων. Εάν παρά τις εντολές, οι εργασίες εκτελεστούν 

ελλιπείς, η ΕΠ του έργου, προβαίνει στην τεκµηριωµένη αποτίµηση της αναγκαίας 

δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών και το αντίστοιχο ποσό περικόπτεται από 

την αµέσως επόµενη πληρωµή του αναδόχου. Εάν από τις ελλιπείς εργασίες 

προκύψουν περαιτέρω προβλήµατα στους χώρους ο ανάδοχος καλείται να 

αποκαταστήσει την όποια ζηµιά. 

6. Οι εργασίες πρέπει να γίνονται εργάσιµες ήµερες και ώρες (∆ευτ- Παρ) ώστε να 

υπάρχει δυνατότητα ελέγχου. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να παρακαµφθεί εάν 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι και πάντα σε συνεννόηση µε την ΕΠ. 

7. Το πρόγραµµα εργασιών εκάστου µηνός θα πρέπει να καθορίζεται έγκαιρα σε 

συνεργασία µε την ΕΠ του έργου ενώ σε οποιαδήποτε αλλαγή του 

χρονοδιαγράµµατος από την πλευρά του αναδόχου, θα πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα 

η ανωτέρω επιτροπή. 

8. Επειδή οι επαναλήψεις πολλών προβλεπόµενων εργασιών θα εξαρτηθούν κυρίως από 

τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή του έργου κατά την 

διάρκεια της συντήρησης του πρασίνου, ο αριθµός των απαιτούµενων επαναλήψεων 

για ορισµένες εργασίες µπορεί να αυξοµειωθεί σε σχέση µε το τυπικό 

προγραµµατισµό ή και να παραληφθούν τελείως (άρδευση,  λίπανση, φυτοπροστασία 

κ.λ.π.) µετά από εκτίµηση της ΕΠ.  

9. Ο ανάδοχος θα ειδοποιεί από πριν την ΕΠ για τον ακριβή χρόνο έναρξης και λήξης 

κάθε εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει. 

10. Η συντήρηση του πρασίνου θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρώνεται ο 

προορισµός των φυτεύσεων και γενικά του καλλωπιστικού πρασίνου. Για το λόγο 
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αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των 

φυτών και των χλοοταπήτων, να προβαίνει στην αναγκαία συντήρηση αυτών, 

ανεξαρτήτως αργιών (ειδικά την κρίσιµη για τα φυτά θερινή περίοδο) µε σκοπό τα 

φυτά και οι χλοοτάπητες να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση, έχοντας τη σωστή 

ανάπτυξη και την κατάλληλη εµφάνιση. 

11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την διεκπεραίωση των προβλεπόµενων εργασιών 

της συντήρησης και φύτευσης πρασίνου και να διαθέτει ικανό αριθµό εργατών έτσι 

ώστε οι εργασίες αυτές να εκτελούνται στα προκαθορισµένα, από το χρονοδιάγραµµα, 

χρονικά όρια. 

12. Με την περαίωση κάθε φάσης εργασίας θα συντάσσεται από την ΕΠ βεβαίωση 

περαίωσης εργασιών, που θα συνοδεύει το ένταλµα πληρωµής του αναδόχου. 

13. Ο ανάδοχος θα τηρεί ηµερολόγιο εργασιών, το οποίο θα ελέγχεται σε µηνιαία βάση 

από την ΕΠ.  

14. Όσο αφορά την κοπή των χόρτων, όπου αυτή προβλέπεται, των βάτων και των 

διαφόρων βλαστήσεων, για κάθε ηµέρα υπέρβασης της προθεσµίας των τριών (3) 

ηµερών για κάθε κοπή, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα πενήντα (50) ευρώ 

ηµερησίως και για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών. Μετά την προθεσµία αυτή ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.. 

15. Η απόθεση των φυτικών και εδαφικών απορριµµάτων (προϊόντα κοπής, κουρέµατος, 

εκρίζωσης, υλικών που προέκυψαν από τη διάνοιξη λάκκων και τη φύτευση κοκ) 

γίνεται σε χώρο κοµποστοποίησης εντός των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ στους 

Κωστακιούς που θα υποδειχθεί από την ΕΠ. 

16. Σε περίπτωση απώλειας φυτικού υλικού λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, αυτός είναι 

υποχρεωµένος να το αντικαταστήσει µε το κοντινότερο µέγεθος φυτού διατίθεται 

στην αγορά. 

17. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει και να συνεργάζεται µε άλλους εργολάβους 

που εκτελούν εργασίες στον ίδιο χώρο. 

18. Τα αναγκαία µηχανήµατα – εργαλεία, τα απαιτούµενα µικρο-υλικά καθώς και τα 

προβλεπόµενα φυτοφάρµακα και λιπάσµατα  θα διατίθενται από τον ανάδοχο. 

19. Το ΤΕΙ Ηπείρου θα διαθέτει στον ανάδοχο χωρίς αποζηµίωση το απαιτούµενο νερό 

άρδευσης και πλήρωσης της λίµνης. 

20. Το ΤΕΙ Ηπείρου θα διαθέτει στον ανάδοχο τα αναγκαία υλικά του συστήµατος 

άρδευσης που θα χρειαστούν αντικατάσταση και εφ' όσον καταστούν άχρηστα όχι 

από ευθύνη του  αναδόχου. 

- Το απαραίτητο φυτικό υλικό και λοιπά υλικά (π.χ. χώµα, λίπασµα, πάσσαλοι κοκ) 

για εποχικές φυτεύσεις και αντικατάσταση κατεστραµµένων φυτών 

- Το απαραίτητο φυτικό υλικό και λοιπά υλικά (π.χ. χώµα, λίπασµα, πάσσαλοι κοκ) 

για επέκταση των φυτεύσεων στους χώρους του έργου µετά από υπόδειξη της ΕΠ. 

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει µε ευθύνη του αναδόχου να κατατεθεί έγκαιρα στο ΤΕΙ 

Ηπείρου αίτηση που θα συνοδεύεται από σχετικό τεκµηριωµένο προϋπολογισµό. 

21. Απαγορεύεται ρητά ολική ή µερική παραχώρηση ή εκχώρηση σε τρίτο µε 

οποιονδήποτε τρόπο, µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων του αναδόχου, από τη 

συνοµολογηθείσα σύµβαση, έστω και χωρίς αντάλλαγµα, µε την ποινή της έκπτωσης. 

Η περίπτωση σύστασης νέου ή αλλαγής του Ν.Π. από τον ανάδοχο επιτρέπεται µόνο 

µετά από προηγούµενη έγγραφη ειδιποίηση και σχετική έγκριση του Συµβουλίου του 

ΤΕΙ Ηπείρου και εφόσον το Ν.Π. υπό τη νέα του µορφή αποδέχεται εις ολόκληρο και 

αλληλέγγυα ευθύνη του και έχει τα ίδια τουλάχιστον προσόντα και επαγγελµατικούς 

τίτλους µε τον ανάδοχο.  

22. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για αποφυγή 

ατυχηµάτων, τόσο του εργατοτεχνικού του προσωπικού όσο και των επισκεπτών - 
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φοιτητών, που µπορούν να συµβούν από υπαιτιότητά του. Σε περίπτωση ατυχήµατος 

ουδεµία ευθύνη φέρει το ΤΕΙ Ηπείρου και αυτή βαρύνει αποκλειστικά και µόνο 

αυτόν. 

23. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη τήρηση των διατάξεων της εργατικής

νοµοθεσίας έναντι του προσωπικού του, δηλ. καταβολή των νόµιµων αποδοχών, οι 

οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από 

την ισχύουσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, τήρηση του νόµιµου ωραρίου, 

ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λ.π., χωρίς 

καµιά απολύτως ευθύνη του ΤΕΙ Ηπείρου. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί 

παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε τον ανάδοχο. 

24. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα χρησιµοποιηθούν εργάτες γης διότι οι 

εργασίες είναι αγροτικές. Σε ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στην 

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» θα χρησιµοποιούνται ειδικευµένοι τεχνίτες. Σε κάθε 

περίπτωση το ΤΕΙ Ηπείρου επικροτεί την πρόσληψη από τον ανάδοχο για τις ανάγκες 

του έργου ενεργών φοιτητών της σχολής ΣΤΕΓΤΤ∆. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Στην συνέχεια αναφέρονται οι εργασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν για τη συντήρηση 

του πρασίνου, καθώς και τον καλλωπισµό: α) του συνόλου των εξωτερικών χώρων των 

εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι Ηπείρου στην Τεχνόπολη (Campus) στους Κωστακιούς (, β) του 

συνόλου του περιβάλλοντα χώρου της Φοιτητικής Εστίας στην Άρτα και γ) του συνόλου του 

περιβάλλοντα χώρου του ∆ιοικητηρίου του ΤΕΙ στην Άρτα, όπως εµφανίζονται στους χάρτες 

περιοχής του έργου για χρονικό διάστηµα από 01-01-2014 µέχρι 31-12-2014. Για όσες από 

τις εργασίες αυτές υπάρχει διαθέσιµο κείµενο ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΕΤΕΠ) στην Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου 

Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων
1
 αυτές θα πρέπει να ακολουθούνται. Επιπρόσθετα για 

εργασίες που αφορούν οπωροφόρα φυτά και δένδρα (οπωρώνας, αµπελώνας) θα πρέπει να 

ακολουθείται ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ που είναι διαθέσιµος στο 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
2
. 

1. Κλάδεµα και διαµόρφωση δένδρων, φοινίκων και θάµνων σε όλους τους χώρους 

στο Campus στους Κωστακιούς και του ∆ιοικητηρίου, σύµφωνα µε τους κανόνες της 

τέχνης και της εµπειρίας µία (1) φορά το χρόνο από ειδικευµένο τεχνίτη. Πιο 

συγκεκριµένα, ανάλογα µε το είδος του φυτού, την ηλικία, την ανάπτυξη και το σκοπό 

που επιδιώκεται θα γίνεται το κλάδεµα του φυτού από ειδικευµένο προσωπικό, µε την 

καθοδήγηση και τις εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠ) του έργου, κατά 

τη χρονική περίοδο που πρέπει να κλαδεύεται κάθε είδος δένδρου από µήνα Νοέµβριο 

µέχρι Μάρτιο ή κατά το χρονικό διάστηµα που θα υποδειχθεί από την ΕΠ. Σε φυτά 

που απαιτείται πλήρης ανανέωση της βλάστησης το κλάδεµα θα είναι πιο αυστηρό. 

Μετά το κλάδεµα ο ανάδοχος θα αποµακρύνει άµεσα τα κοµµένα κλαδιά σε 

κατάλληλο χώρο. Τα προϊόντα κλαδέµατος µπορούν -κατόπιν υποδείξεως της ΕΠ-, να 

τεµαχίζονται άµεσα µε κατάλληλη συσκευή θρυµµατισµού φυτικών υλών και να 

αποθέτονται µαζί µε άλλα φυτικά υπολείµµατα σε ειδικό χώρο µε σκοπό την 

παραγωγή κοµπόστ.   

2. Άρδευση των φυτών (δένδρων, θάµνων). Θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου (το 

νερό παρέχεται από το ΤΕΙ Ηπείρου) χρησιµοποιώντας κατά προτίµηση συστήµατα 

µικροάρδευσης. Ο τυπικός αριθµός των αρδεύσεων περιλαµβάνεται στον πίνακα 

εργασιών αλλά στην πραγµατικότητα θα εξαρτηθεί και από τις επικρατούσες καιρικές 

συνθήκες. Ο υπολογισµός των αναγκών των φυτών σε νερό καθώς και η κατάρτιση 

και εφαρµογή προγράµµατος άρδευσης είναι ευθύνη του αναδόχου. Στο πλαίσιο της 

επίτευξης µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας της άρδευσης θα γίνονται σκαλίσµατα – 

βοτανίσµατα και σχηµατισµός λεκανών άρδευσης γύρω από τα δένδρα και τους 

θάµνους καθώς και εφαρµογή εδαφοκαλυπτικών υλικών (mulching). 

3. Λίπανση των φυτών. Θα γίνεται σύµφωνα µε τον πίνακα εργασιών. Η λίπανση θα 

γίνεται σε όλα τα φυτά (δένδρα και θάµνοι) που δεν έχουν αναπτύξει ακόµη πλούσιο 

και δυνατό ριζικό σύστηµα (φυτά µικρής ηλικίας, νεοφυτευµένα κλπ) καθώς και στα 

φυτά που εµφανίζουν προβλήµατα ανάπτυξης λόγω τροφοπενιών. Η λίπανση των 

φυτών θα γίνεται µε χρήση κατάλληλων λιπασµάτων, ο τύπος, η ποσότητα και ο 

χρόνος εφαρµογής των οποίων σε σχέση µε άλλες µεταχειρίσεις θα αποφασίζεται µε 

ευθύνη του αναδόχου ανάλογα µε την ηλικία και την κατάσταση του φυτού. Σε κάθε 

περίπτωση θα εξετάζεται και η αξιοποίηση του κοµποστ που θα παράγεται στο χώρο 

του ΤΕΙ στους Κωστακιούς. 

                                                 
1
 ∆ικτυακός τόπος:   

http://www.ggde.gr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=18&Itemid=163 

 
2
 ∆ικτυακός τόπος:  

http://www.minagric.gr/greek/data/ ΚώδικεςΟρθηςΓεωργικηςΠρακτικής21_4_2003.doc    
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4. Εργασίες φυτοπροστασίας θα εκτελούνται σύµφωνα µε το πρόγραµµα και ανάλογα 

µε ευθύνη του αναδόχου. Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιούνται θα είναι κατά 

προτίµηση βιολογικής γεωργίας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνονται όλα 

τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που εφαρµόζουν τα 

φυτοπροστατευτικά υλικά αλλά των χρηστών των χώρων (επιλογή χρόνου εφαρµογής, 

ειδικές σηµάνσεις σχετικά µε την εφαρµογή κοκ) αλλά και του περιβάλλοντος 

(απόρριψη πλεονάζοντος υλικού, συσκευασιών κοκ). 

5. Κούρεµα χλοοτάπητα. Θα γίνεται σύµφωνα µε το εγκεκριµένο διάγραµµα 

συντήρησής του (χρόνος και αριθµός κουρεµάτων) µε κατάλληλη χλοοκοπτική 

µηχανή του αναδόχου, σε ύψος 3-5 εκατ. και µε µεγάλη προσοχή ώστε να 

αποφεύγονται πιθανές ζηµιές στα καλλωπιστικά φυτά και στα υπόγεια συστήµατα 

άρδευσης. Υποχρέωση του αναδόχου είναι επίσης να αποµακρύνει από τους χώρους 

κοπής τα προϊόντα που προκύπτουν από το κούρεµα του χλοοτάπητα. Τα προϊόντα 

κοπής µπορούν -κατόπιν υποδείξεως της ΕΠ-, να αποθέτονται µαζί µε άλλα φυτικά 

υπολείµµατα σε ειδικό χώρο µε σκοπό την παραγωγή κοµπόστ.  Σε κάθε περίπτωση η 

αποµάκρυνση των κοµµένων χόρτων θα γίνεται υποχρεωτικά την ηµέρα κοπής τους.  

6. Άρδευση χλοοτάπητα.  Η άρδευση του χλοοτάπητα σε χώρους που δεν υπάρχει 

εγκατεστηµένο υπόγειο αυτόµατο ή ηµιαυτόµατο αρδευτικό δίκτυο θα γίνει µε 

παροχές, σωληνώσεις και εκτοξευτήρες που θα εξασφαλίσει και θα τοποθετήσει ο 

ανάδοχος εάν το ΤΕΙ δεν διαθέτει σχετικά υλικά. Ο τυπικός αριθµός των αρδεύσεων 

περιλαµβάνεται στον πίνακα εργασιών αλλά στην πραγµατικότητα θα εξαρτηθεί και 

από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Ο υπολογισµός των αναγκών του 

χλοοτάπητα σε νερό καθώς και η κατάρτιση και εφαρµογή προγράµµατος άρδευσης 

είναι ευθύνη του αναδόχου. Η άρδευση θα διακόπτεται ή δεν θα εκτελείται όταν 

επικρατεί ισχυρός άνεµος. Ακόµη θα διακόπτεται και δεν θα επαναλαµβάνεται για 

κατάλληλα επιλεγµένο αριθµό ηµερών σε περίπτωση βροχόπτωσης. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να ελέγχει καθ' όλη τη διάρκεια του έργου την καλή και ορθολογική 

λειτουργία του συνολικού δικτύου άρδευσης και να ρυθµίζει όπου απαιτείται τους 

εκτοξευτήρες µε σκοπό την οµοιόµορφη κατανοµή του νερού στις περιοχές µε 

χλοοτάπητα. 

7. Λίπανση χλοοτάπητα. Θα γίνεται σύµφωνα µε τον πίνακα εργασιών. Η λίπανση του 

χλοοτάπητα θα γίνεται µε χρήση κατάλληλων λιπασµάτων, ο τύπος, η ποσότητα και ο 

χρόνος εφαρµογής των οποίων σε σχέση µε άλλες µεταχειρίσεις θα αποφασίζεται µε 

ευθύνη του αναδόχου ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης και την κατάσταση του 

χλοοτάπητα. 

8. Εργασίες φυτοπροστασίας χλοοτάπητα θα εκτελούνται σύµφωνα µε το πρόγραµµα 

και µε ευθύνη του αναδόχου. Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιούνται θα είναι κατά 

προτίµηση βιολογικής γεωργίας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνονται όλα 

τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που εφαρµόζουν τα 

φυτοπροστατευτικά υλικά αλλά των χρηστών των χώρων (επιλογή χρόνου εφαρµογής, 

ειδικές σηµάνσεις σχετικά µε την εφαρµογή κοκ) αλλά και του περιβάλλοντος 

(απόρριψη πλεονάζοντος υλικού, συσκευασιών κοκ). 

9. Ειδικές εργασίες στον χλοοτάπητα. Στον χλοοτάπητα θα γίνεται αερισµός σύµφωνα 

µε το πρόγραµµα που αναφέρεται στον πίνακα εργασιών. Ακόµη στον κήπο του 

∆ιοικητηρίου θα γίνεται και χειρονακτικό βοτάνισµα αλλά και επανασπορά του 

χλοοτάπητα όπου απαιτείται µε στόχο τη διατήρηση της εµφάνισής του σε βέλτιστο 

επίπεδο. 

10. Ειδικές κηποτεχνικές εργασίες: 

a. Κοπή των χόρτων, των βάτων και οποιασδήποτε ποώδους αυτοφυούς 

βλάστησης σε όλους τους χώρους στο Campus στους Κωστακιούς, σε όλο τον 
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περιβάλλοντα χώρο της Φοιτητικής Εστίας και σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο 

του ∆ιοικητηρίου σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασιών. Η τελευταία κοπή της 

περιόδου θα γίνεται τον Σεπτέµβριο ή Οκτώβριο και θα συνοδεύεται από 

επιµελές καθάρισµα όλου του χώρου και αποκοµιδή οιονδήποτε ξηρών και 

αχρήστων για επίτευξη καθαρής εµφάνισης των χώρων κατά τους χειµερινούς 

µήνες. 

b. Φύτευση εποχιακών (ποωδών φυτών και βολβών). Σε κεντρικά σηµεία του 

campus Κωστακιών και στον κήπο του ∆ιοικητηρίου µετά από συνεννόηση µε 

την ΕΠ. 

c. Φύτευση δένδρων και θάµνων προς αντικατάσταση ξερών. Θα κόβονται, θα 

αποµακρύνονται και θα αντικαθίστανται όλα τα ξερά δένδρα. 

d. Υποστύλωση δένδρων. Για όσα δένδρα απαιτείται θα γίνεται  υποστύλωση (η 

προµήθεια των πάσσαλων που θα είναι κυκλική διατοµής από ξύλο θα βαρύνει 

το ΤΕΙ Ηπείρου) και αντικατάσταση καταστραφέντων δεσµών των δένδρων 

στους πασσάλους στήριξης 

e. ∆ιαχείριση της λίµνης. Καθαρισµός σύµφωνα µε τον πίνακα εργασιών, ενώ 

µετά από υπόδειξη της ΕΠ θα γίνεται πλήρωση της λίµνης µε νερό. 

f. Αποκατάσταση υλικών χώρου πράσινου. Στο γενικότερο πλαίσιο της 

απαίτησης για διατήρηση των χώρων σε καλή κατάσταση είναι πιθανό να 

απαιτηθούν εργασίες όπως η συµπλήρωση περιοχών µε χώµα ή/και χαλίκια ή 

επισκευή κατεστραµµένων ρείθρων, καθιστικών, καλαθιών απορριµµάτων, 

πινακίδων κοκ. Ο ανάδοχος σε συνεργασία µε την ΕΠ είναι υποχρεωµένος να 

υποδεικνύει σχετικά προβλήµατα εγγράφως µε τεκµηριωµένη αναφορά στο 

κόστος αποκατάστασης προς το ΤΕΙ Ηπείρου ώστε να γίνονται οι απαραίτητες 

ενέργειες µε σκοπό την διατήρηση των χώρων στο επιθυµητό επίπεδο. 

11. Επέκταση των φυτεύσεων. Για την περίοδο από 1/1/2014 έως 31/12/2014 θα πρέπει 

µε ευθύνη του αναδόχου και της ΕΠ να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες επέκτασης 

φυτεύσεων στους χώρους της Τεχνόπολης (Campus) του ΤΕΙ Ηπείρου στους 

Κωστακιούς Άρτας: 

a. Φυτεύσεις δένδρων και θάµνων Μεσογειακής χλωρίδας περιµετρικά του 

Κτηρίου του Τµ. Μηχανικών Πληροφορικής  

b. Φυτεύσεις θάµνων Μεσογειακής χλωρίδας κατά µήκος επιλεγµένων περιοχών 

της αποστραγγιστικής τάφρου. 

c.  Φυτεύσεις θάµνων Μεσογειακής χλωρίδας κατά µήκος επιλεγµένων περιοχών 

του κτηρίου αµφιθεάτρου/λέσχης/κοκ που βρίσκεται αµέσως µετά είσοδο του 

χώρου. 

Το απαραίτητο φυτικό υλικό και λοιπά υλικά (π.χ. χώµα, λίπασµα, στύλοι κοκ) για 

επέκταση των φυτεύσεων στους χώρους του έργου µετά από υπόδειξη της ΕΠ. 

12. Καθαρισµός στραγγιστικής τάφρου. Μέσα από το χώρο της Τεχνόπολης (Campus) 

Κωστακιών του ΤΕΙ Ηπείρου διέρχεται αποστραγγιστική τάφρος που ανήκει στη 

δικαιοδοσία του ΤΟΕΒ Λούρου (Ράχη). Ο ανάδοχος πρέπει  σε συνεργασία µε την ΕΠ 

να φροντίζουν ότι ο ΤΟΕΒ εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες καθαρισµού της τάφρου 

όταν αυτό απαιτείται. 

13. Ειδικές εργασίες οπωρώνα: 

a. Κοπή και αποµάκρυνση ξερών κλαδιών και παραβλαστηµάτων στον 

οπωρώνα. Στο πλαίσιο του πίνακα εργασιών και όποτε απαιτείται µε ευθύνη 

του αναδόχου και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΕΠ. 

b. Έλεγχος ζιζανίων στον οπωρώνα µε µη χηµικά µέσα σύµφωνα µε ευθύνη του 

αναδόχου και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΕΠ 
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c. Κλάδεµα όλων των δέντρων του οπωρώνα πριν την έναρξη της βλαστικής 

περιόδου µε ευθύνη του αναδόχου και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΕΠ. 

Μετά το κλάδεµα ο ανάδοχος θα αποµακρύνει άµεσα τα κοµµένα κλαδιά σε 

κατάλληλο χώρο. Τα προϊόντα κλαδέµατος µπορούν -κατόπιν υποδείξεως της 

ΕΠ-, να τεµαχίζονται άµεσα µε κατάλληλη συσκευή θρυµµατισµού φυτικών 

υλών και να αποθέτονται µαζί µε άλλα φυτικά υπολείµµατα σε ειδικό χώρο µε 

σκοπό την παραγωγή κοµπόστ.   

d. Εργασίες φυτοπροστασίας στον οπωρώνα µε ευθύνη του αναδόχου και 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΕΠ. Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιούνται 

θα είναι κατά προτίµηση βιολογικής γεωργίας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 

να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που 

εφαρµόζουν τα φυτοπροστατευτικά υλικά αλλά των χρηστών των χώρων 

(επιλογή χρόνου εφαρµογής, ειδικές σηµάνσεις σχετικά µε την εφαρµογή κοκ) 

αλλά και του περιβάλλοντος (απόρριψη πλεονάζοντος υλικού, συσκευασιών 

κοκ). 

e. Λίπανση οπωρώνα µε ευθύνη του αναδόχου και σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

της ΕΠ. Η λίπανση θα γίνεται σύµφωνα µε τον πίνακα εργασιών µε χρήση 

κατάλληλων λιπασµάτων, ο τύπος, η ποσότητα και ο χρόνος εφαρµογής των 

οποίων σε σχέση µε άλλες µεταχειρίσεις θα αποφασίζεται µε ευθύνη του 

αναδόχου ανάλογα µε την ηλικία και την κατάσταση των φυτών. Σε κάθε 

περίπτωση θα εξετάζεται και η αξιοποίηση του κοµποστ που θα παράγεται στο 

χώρο του ΤΕΙ στους Κωστακιούς. 

f. Άρδευση οπωρώνα. Θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου (το νερό παρέχεται 

από το ΤΕΙ Ηπείρου). Η άρδευση σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

εγκατεστηµένο υπόγειο αυτόµατο ή ηµιαυτόµατο αρδευτικό δίκτυο θα γίνετε 

µε παροχές, σωληνώσεις και εκτοξευτήρες που θα εξασφαλίσει και θα 

τοποθετήσει ο ανάδοχος εάν το ΤΕΙ δεν διαθέτει σχετικά υλικά. Ο τυπικός 

αριθµός των αρδεύσεων περιλαµβάνεται στον πίνακα εργασιών αλλά στην 

πραγµατικότητα θα εξαρτηθεί και από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Ο 

υπολογισµός των αναγκών του χλοοτάπητα σε νερό καθώς και η κατάρτιση 

και εφαρµογή προγράµµατος άρδευσης είναι ευθύνη του αναδόχου. Ο αριθµός 

των αρδεύσεων θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. 

14. Ειδικές εργασίες αµπελώνα: 

a. Κόψιµο χόρτων και αποµάκρυνση τους από τον αµπελώνα Στο πλαίσιο του 

πίνακα εργασιών και όποτε απαιτείται µε ευθύνη του αναδόχου και σύµφωνα 

µε τις υποδείξεις της ΕΠ. 

b. Κλάδεµα όλων των φυτών του αµπελώνα µε ευθύνη του αναδόχου και 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΕΠ πριν την έναρξη της βλαστικής περιόδου. 

Κοπή και αποµάκρυνση ξερών κλαδιών του αµπελιού από τον αµπελώνα, όταν 

χρειάζεται σε συνεννόηση µε την ΕΠ. Μετά το κλάδεµα ο ανάδοχος θα 

αποµακρύνει άµεσα τα κοµµένα κλαδιά σε κατάλληλο χώρο. Τα προϊόντα 

κλαδέµατος µπορούν -κατόπιν υποδείξεως της ΕΠ-, να τεµαχίζονται άµεσα µε 

κατάλληλη συσκευή θρυµµατισµού φυτικών υλών και να αποθέτονται µαζί µε 

άλλα φυτικά υπολείµµατα σε ειδικό χώρο µε σκοπό την παραγωγή κοµπόστ.   

c. Εργασίες φυτοπροστασίας στον αµπελώνα µε ευθύνη του αναδόχου και 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΕΠ. Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιούνται 

θα είναι κατά προτίµηση βιολογικής γεωργίας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 

να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που 

εφαρµόζουν τα φυτοπροστατευτικά υλικά αλλά των χρηστών των χώρων 

(επιλογή χρόνου εφαρµογής, ειδικές σηµάνσεις σχετικά µε την εφαρµογή κοκ) 
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αλλά και του περιβάλλοντος (απόρριψη πλεονάζοντος υλικού, συσκευασιών 

κοκ).  

d. Λίπανση αµπελώνα µε ευθύνη του αναδόχου και σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

της ΕΠ. Η λίπανση θα γίνεται σύµφωνα µε τον πίνακα εργασιών µε χρήση 

κατάλληλων λιπασµάτων, ο τύπος, η ποσότητα και ο χρόνος εφαρµογής των 

οποίων σε σχέση µε άλλες µεταχειρίσεις θα αποφασίζεται µε ευθύνη του 

αναδόχου ανάλογα µε την ηλικία και την κατάσταση των φυτών. Σε κάθε 

περίπτωση θα εξετάζεται και η αξιοποίηση του κοµποστ που θα παράγεται στο 

χώρο του ΤΕΙ στους Κωστακιούς. 

e. Άρδευση αµπελώνα. Θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου (το νερό παρέχεται 

από το ΤΕΙ Ηπείρου). Η άρδευση σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

εγκατεστηµένο υπόγειο αυτόµατο ή ηµιαυτόµατο αρδευτικό δίκτυο θα γίνετε 

µε παροχές, σωληνώσεις και εκτοξευτήρες που θα εξασφαλίσει και θα 

τοποθετήσει ο ανάδοχος εάν το ΤΕΙ δεν διαθέτει σχετικά υλικά. Ο τυπικός 

αριθµός των αρδεύσεων περιλαµβάνεται στον πίνακα εργασιών αλλά στην 

πραγµατικότητα θα εξαρτηθεί και από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Ο 

υπολογισµός των αναγκών του χλοοτάπητα σε νερό καθώς και η κατάρτιση 

και εφαρµογή προγράµµατος άρδευσης είναι ευθύνη του αναδόχου. Ο αριθµός 

των αρδεύσεων θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 
Τεχνόπoλη (Campus) Κωστακιών ΤΕΙ Ηπείρου 

 

 
 

∆ιοικητήριο ΤΕΙ (αριστερά) και Φοιτητική Εστία (δεξιά) 

 



 14 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ και ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η τυπική συχνότητα των εργασιών αναφέρεται αναλυτικά στο παρακάτω χρονοδιάγραµµα 

ροής εργασιών, ώστε να συντηρείται ο χώρος και τα φυτά στην καλύτερη δυνατή κατάσταση 

και πάντα σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 
  Τυπικός αριθµός επαναλήψεων για κάθε µήνα  

α/α Είδος εργασίας Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ Σύνολο 

  

Συντήρηση διαµορφωµένων και µη διαµορφωµένων χώρων πράσινου στο campus 

Κωστακιών και στο ∆ιοικητήριο 

1 
∆ιαµόρφωση 

δένδρων  1           1 

2 ∆ιαµόρφωση θάµνων  1           1 

3 
Κλάδεµα 

φοινικοειδών   1          1 

4 

Σκαλίσµατα - 

βοτανίσµατα, 

σχηµατισµός 

λεκανών άρδευσης 
δένδρων και θάµνων   1   1       2 

5 

Καταπολέµηση 

ασθενειών δένδρων 

και θάµνων   1  1  1  1    4 

6 
Άρδευση φυτών 

(δένδρων, θάµνων)    1 2 3 3 3 3 1   16 

7 Λίπανση φυτών    1         1 

  Συντήρηση χλοοτάπητα στο campus Κωστακιών και στο ∆ιοικητήριο 

8 
Κούρεµα 

χλοοτάπητα   1 2 3 3 3 3 4 2 1  22 

9 

Βοτάνισµα 

χλοοτάπητα µε 

εργάτες (µόνο στο 

∆ιοικητήριο)    1  1    1   3 

10 Άρδευση χλοοτάπητα    2 4 5 5 5 4 2   27 

11 

Καταπολέµηση 

ασθενειών και 

εχθρών χλοοτάπητα     1    1    2 

12 

Μπαλώµατα 

χλοοτάπητα µε 

σπορά (µόνο στο 

∆ιοικητήριο)    1          

13 Λίπανση χλοοτάπητα    1     1    2 

14 
Αερισµός 

χλοοτάπητα          1   1 

  

Ειδικές εργασίες στο campus Κωστακιών, στο ∆ιοικητήριο και στη Φοιτητική 

Εστία 

15 

Κοπή χόρτων και 

βάτων και 

οποιασδήποτε 
ποώδους αυτοφυούς 

βλάστησης    1 1 1 1 1 1    6 

16 

Φύτευση εποχιακών 

(ποωδών φυτών και 

βολβών)   1       1   2 

17 

Φύτευση δένδρων 

και θάµνων προς 
αντικατάσταση 

ξερών   1          1 

18 Καθαρισµός λίµνης      1     1   2 

19 

Καθαρισµός-κοπή 

των χόρτων στους 
δρόµους, τα 

πεζοδρόµια και τα 

κράσπεδα  1  1  1    1  1  5 



 15 

  Τυπικός αριθµός επαναλήψεων για κάθε µήνα  

α/α Είδος εργασίας Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ Σύνολο 

20 

Καθαρισµός 

στραγγιστικής 

τάφρου         

0 

ή 

1    0 ή 1 

  Συντήρηση οπωρώνα στο campus Κωστακιών 

21 

Έλεγχος ζιζανίων 

στον οπωρώνα µε µη 

χηµικά µέσα     1     1    2 

22 

Κοπή και 
αποµάκρυνση ξερών 

κλαδιών και 

παραβλαστηµάτων 

στον οπωρώνα          1    1 

23 

Κλάδεµα όλων των 

δέντρων του 

οπωρώνα    1          1 

24 

Εργασίες 

φυτοπροστασίας 

στον οπωρώνα  1  1   1  1  1   5 

25 Λίπανση οπωρώνα   1      1    2 

26 Άρδευση οπωρώνα     1 1 1 1     4 

  Συντήρηση αµπελώνα στο campus Κωστακιών 

27 

Κόψιµο χόρτων και 
αποµάκρυνση τους 

από τον αµπελώνα      1  1  1  1  4 

28 

Κλάδεµα όλων των 

φυτών του 

αµπελώνα, 

βλαστολόγηµα και 

αποµάκρυνση 

βλαστών  1     1      2 

29 

Εργασίες 

φυτοπροστασίας 
στον αµπελώνα  1  1  1  1  1    5 

30 Λίπανση αµπελώνα  1           1 

31 Άρδευση αµπελώνα      1 1 1 1    4 

 

 

 


