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«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΣΤΗΝ 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ΚΑΙ 7η Δ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 36
Μήνες»

Ο  υπογραφόμενος  ………………………………………………………..με  έδρα…………………………
Δ/νση...…………………………Τηλ.…….………………,email……………….αφού  έλαβα  πλήρη
γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών εγγράφων Παραρτημάτων αυτής,
τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, που αφορούν στην ηλεκτρονική ανοικτή
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ,  ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 1η, 2η,  3η,  4η,  5η,  6η ΚΑΙ 7η Δ.Κ.  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 36 Μήνες»,  προσφέρω για την ανάληψη της Σύμβασης τις
παρακάτω τιμές:

Α/
Α

Είδος Εργασιών Μον.
Mετρ

.

Συνολική
ποσότητ

α

Τιμή
Μονάδ

ας
(Ευρώ)

Ολική Δαπάνη
(Ευρώ)

1 Εκσκαφή ή Άροση σε χώρους πρασίνου χαλαρών

εδαφών (πλατειών νησίδων ή παρτεριών) -

Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους-Γενική μόρφωση

επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή

εγκατάσταση χλοοτάπητα.

στρ. 370 ………. ……….

2 Προμήθεια κηπευτικού χώματος m3 3500 ………. ……….
3 Εγκατάσταση Δικτύου Άρδευσης με

αυτοανυψούμενους   εκτοξευτήρες και

σταλακτηφόρους.

στρ. 430 ………. ……….

4 Φύτευση δένδρων εντός Πλατειών με δένδρα

κατηγορίας Δ7.

ΤΕΜ 510 ………. ……….

5 Εγκατάσταση συστάδων με πολυετής πόες -

αγρωστώδη  και ανθοφόρους θάμνους.

m2 65550 ………. ……….

6 Eγκατάσταση παρτεριών με εποχιακά ανθόφυτα m2 20450 ………. ……….

7 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα στρ. 290,75 ………. ……….
8 Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική

μηχανή.

στρ. 33216 ………. ……….

9 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική στρ. 3249 ………. ……….
10 Αερισμός χλοοτάπητα στρ. 1137 ………. ……….
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11 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, με ψεκαστικό μηχάνημα

με βιολογικά σκευάσματα.

στρ. 3492 ………. ……….

12 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m με

βιολογικά σκευάσματα.

ΤΕΜ 63245 ………. ……….

13 Φυτοπροστασία Ποωδών - Αγρωστωδών και μικρών

θάμνων  , με ψεκαστικό μηχάνημα με βιολογικά

σκευάσματα.

m2 646500 ………. ……….

14 Λίπανση φυτών με τα χέρια ΤΕΜ 1442920 ………. ……….
15 Βοτάνισμα με τα χέρια στρ. 66 ………. ……….
16 Κλάδεμα θάμνων,   ανανέωση - διαμόρφωση κόμης

παλαιών αναπτυγμένων θάμνων ύψους έως 1,70 m.

ΤΕΜ 272805 ………. ……….

17 Κλάδεμα θάμνων,   ανανέωση κόμης παλαιών

αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m.

ΤΕΜ 96017 ………. ……….

18 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο

μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας.

m 496467 ………. ……….

19 Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού πάνω από 2,5 m. ΤΕΜ 879 ………. ……….
20 Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού έως 2,5 m ΤΕΜ 961 ………. ……….
21 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους

πάνω από 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ.

ΤΕΜ 598 ………. ……….

22 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16

- 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ.

ΤΕΜ 1729 ………. ……….

23 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12

- 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ.

ΤΕΜ 3320 ………. ……….

24 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 -

12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ.

ΤΕΜ 7637 ………. ……….

25 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι

8 m.

ΤΕΜ 15767 ………. ……….

26 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m. ΤΕΜ 12879 ………. ……….

27 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα

πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και

ελεύθερους χώρους.

στρ. 2035,50 ………. ……….

28 Καθαρισμός χώρου φυτών Καθαρισμός χώρου φυτών

σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους.

στρ. 763304 ………. ……….

29 Αποχλόαση λόφων στα πλαίσια πυροπροστασίας στρ. 6723 ………. ……….
30 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, κοπή - εκρίζωση

ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού έως

3,0 m.

στρ. 105 ………. ……….

31 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, κοπή - εκρίζωση

ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού >

3,0 m.

ΤΕΜ 210 ………. ……….

32 Έλεγχος κόμης μικρών δένδρων ή θάμνων

διαμορφωμένων σε δένδρα όπως (

hibiscusSyriacus ,Nerium ,κλπ) ύψους μέχρι  4 m.

ΤΕΜ 6845 ………. ……….

33 Ανανέωση κόμης δένδρων του γένους Morusalba

(Μουριά) ύψους μέχρι 4m.

ΤΕΜ 53970 ………. ……….

34 Ανανέωση κόμης δένδρων του γένους Morusalba

(Μουριά) ύψους άνω των 4m.

ΤΕΜ 16126 ………. ……….

35 Αφαίρεση και αντικατάσταση μολυσμένων  δένδρων

του γένους Morusalba (Μουριά) από το ξυλοφάγο

έντομο xylotrechuschinensiis .

ΤΕΜ 2300 ………. ……….
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36 Ανανέωση κόμης δένδρων του γένους

Sophorajaponica ύψους μέχρι 4m

ΤΕΜ 2255 ………. ……….

37 Ανανέωση κόμης δένδρων του γένους

Sophorajaponica ύψους   4m-8m.

ΤΕΜ 5707 ………. ……….

38 Ανανέωση κόμης δένδρων του γένους

Sophorajaponica ύψους   8m-12m.

ΤΕΜ 14599 ………. ……….

39 Έλεγχος κόμης δένδρων του γένους Citrus (λεμονιά,

μανταρινιά,  κιτριά,  πορτοκαλιά,  νεραντζιά) ύψους

μέχρι  4 m.

ΤΕΜ 7348 ………. ……….

40 Έλεγχος κόμης δένδρων του γένους Citrus (λεμονιά,

μανταρινιά,  κιτριά,  πορτοκαλιά,  νεραντζιά) ύψους

άνω των  4 m.

ΤΕΜ 9026 ………. ……….

41 Έλεγχος  κόμης δένδρων  (Κουτσουπιάς - Ελιάς –

μέλιας κλπ) ύψους μέχρι  4 m.

ΤΕΜ 1664 ………. ……….

42 Έλεγχος  κόμης δένδρων Έλεγχος  κόμης δένδρων

(Κουτσουπιάς - Ελιάς – μέλιας κλπ)  ύψους άνω των

4 m.

ΤΕΜ 10235 ………. ……….

43 Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m ΤΕΜ 2805 ………. ……….
44 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m ΤΕΜ 8798 ………. ……….
45 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 -

12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

ΤΕΜ 9584 ………. ……….

46 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 12

- 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

ΤΕΜ 3727 ………. ……….

47 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 16

- 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

ΤΕΜ 982 ………. ……….

48 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους

πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.

ΤΕΜ 415 ………. ……….

49 Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού πάνω από 2,5m. ΤΕΜ 275 ………. ……….
50 Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού έως 2,5 m ΤΕΜ 6 ………. ……….

51 Άρδευση φυτών με βυτίο ΤΕΜ 912048 ………. ……….
52 Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα ή  Πλάκες

πεζοδρομίου.

ΤΕΜ 1660 ………. ……….

53 Καθαρισμός και σχηματισμός λεκανών άρδευσης

δένδρων πεζοδρομίου & έλεγχος και αποκατάσταση

των δένδρων για τυχόν αναβλαστήσεις που

εμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών, των

πινακίδων κυκλοφορίας των φωτεινών σηματοδοτών

και γενικά εμποδίζουν την σωστή λειτουργία της

πόλης .

ΤΕΜ 603876 ………. ……….

54 Έλεγχος και συντήρηση δικτύων άρδευσης - για την

άρδευση των χώρων πρασίνου με επίγειο ή υπόγειο

σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο ή

χειροκίνητο.

στρεμ

.

142428 ………. ……….

55 Ελεγχος και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων,

Γεωτρήσεων και δεξαμενών, για την άρδευση των

χωρων πρασίνου .

ΤΕΜ 5148 ………. ……….

56 Εγκατάσταση πρασίνου με παχύφυτα  πολυετής πόες

- αγρωστώδη και ανθοφόρους θάμνους στους

ταρατσόκηπους των σχολείων.

m2 4612,45 ………. ……….
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57 Έλεγχος και συντήρηση Πράσινων δωμάτων στις

ταράτσες των Σχολείων.

στρεμ

.

231,06 ………. ……….

58 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με

χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως

νερού η διαλύτου.

m2 2550 ………. ……….

59 Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με

διαφανές ματ βερνίκι  πολυουρεθανικής βάσης

m2 5520 ………. ……….

60 Ξύλινη έδρα καθιστικού από ξυλεία IROΚO

οιονδήποτε διαστάσεων.

m3 70 ………. ……….

61 Μεταλλικές σχάρες δένδρων. kg 7350 ………. ……….
62 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου

και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

m2 49000 ………. ……….

63 Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών. m3 16100 ………. ……….
64 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

m3 840 ………. ……….

65 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού

πάχους.

m3 9800 ………. ……….

66 Τοποθέτηση διαχωριστικών παρτεριών με  Πρόχυτα

κράσπεδα  από σκυρόδεμα.

m 3500 ………. ……….

67 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, (χωρίς τη βάση

από σκυρόδεμα).

m 10500 ………. ……….

68 Εργασίες Συντήρησης διαδρόμων, σε χώρους

πρασίνου, (πλατείες Λόφους κλπ), με κυβόλιθους

m2 3500 ………. ……….

69 Πλήρης κατασκευή στρώσεως σταθεροποιημένου

χωμάτινου δαπέδου  πάχους 0,10 m με την υπόβαση

του.

m2 17500 ………. ……….

70 Πλακόστρωση μεκυβόλιθους m2 31500 ………. ……….
71 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης m 21000 ………. ……….

72 Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κικλιδώματα kg 115500 ………. ……….
73 Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, κοπή-εκρίζωση ξενικών

δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορμού έως 3,0 m.

στρ. 40 ………. ……….

74 Θάμνοι, κατηγορίας Θ1 ΤΕΜ 13500 ………. ……….

75 Άνοιγμα αυλακώσεως για φύτευση μπορντούρας με

εργαλεία χειρός.

m 4500 ………. ……….

76 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με τα χέρια. στρ. 180 ………. ……….

ΣΥΝΟΛΟ ……….
ΦΠΑ 24% ……….

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  ……….

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€ άνευ ΦΠΑ) (αριθμητικώς)

………………………………………………………………………………………………………

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€ άνευ ΦΠΑ) (ολογράφως)

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€ με ΦΠΑ) (αριθμητικώς)

………………………………………………………………………………………………………

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€ με ΦΠΑ) (ολογράφως)

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                   Αθήνα ..... /…… / 2020

                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

                                                                                   (Υπογραφή – Σφραγίδα)
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