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Προς 

Κάθε ενδιαφερόµενο 

 
 
Θέµα: Παροχή υπηρεσιών καλλωπισµού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου 
των Πηγών Αραβησσού. 
 

Οι εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ ΑΕ στην Αραβησσό εκτείνονται σε ένα χώρο 20 
περίπου στρεµµάτων όπου εκτός από χώρος υδροληψίας είναι και χώρος αναψυχής, 
δηλαδή λειτουργεί ως χώρος υποδοχής επισκεπτών, σχολικών εκδροµών κλπ. Για τους 
παραπάνω λόγους είναι πολύ σηµαντικός ο καλλωπισµός του χώρου και η τακτική 
συντήρηση τόσο των χώρων πρασίνου όσο και των δοµικών χώρων. 

Εχοντας υπόψη τα παραπάνω η ΕΥΑΘ ΑΕ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο να 
καταθέσει προσφορά για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και καλλωπισµού του 
περιβάλλοντος χώρου των Πηγών και των χώρων Υ/Σ ∆ΕΗ και Γεωτρήσεων, σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές που ακολουθούν. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την Τετάρτη 
8/10/2014 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση: 
ΕΥΑΘ  ΑΕ, Τµήµα Προµηθειών, 8ος όροφος 
Τσιµισκή 98, 54622. 

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα 
επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον πληροί τις 
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Η πληρωµή των τιµολογίων θα γίνεται σε διάστηµα 45 το πολύ ηµερών από την 
έκδοση των νοµίµων παραστατικών και µετά την παραλαβή των εργασιών από τους 
αρµοδίους υπαλλήλους. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για επίσκεψη στο χώρο, µπορείτε να 
απευθύνεστε στο κ. Κώστα Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο 2310966753. 

 
 Η προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 

 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ. 

Γενικά. 

Για την αιτούµενη υπηρεσία θα ισχύει ότι ορίζεται στις σχετικές Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές – ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β' 2221/2012). Η  χρήση  τον οποίων  είναι υποχρεωτική 
σε όλα τα  ∆ηµόσια  Τεχνικά  Έργα µετά την έγκριση 440 ΕΤΕΠ και δηµοσίευση 
πλήρους  του τυποποιητικού κειµένου τους (7024 σελίδες), στο ΦΕΚ B 2221/30.07.2012 
(αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/273 Απόφαση).  
(Ενδεικτικός σύνδεσµος http://sate.gr/html/ETEP_2.aspx?&menuID=11&pID=0 ) 

 

10-06  Συντήρηση Πρασίνου 

Κωδικός ΕΤΕΠ Τίτλος ΕΤΕΠ  Απόδοση στην Αγγλική 

10-06-01-00 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης 
φυτών 

Reshaping of plant irrigation 
basins 

10-06-02-01 Άρδευση φυτών Irrigation of plants 
10-06-02-02 Άρδευση χλοοτάπητα - φυτών 

εδαφοκάλυψης - χλοοτάπητα πρανών 
Irrigation of lawn, ground cover 

plants and slope cover plants 
10-06-03-00 Χρήση λιπασµάτων Application of fertilizers 
10-06-04-01 Κλάδεµα δένδρων Lopping and pruning of trees 
10-06-04-02 Κλάδεµα θάµνων Pruning of shrubs 
10-06-04-03 Κούρεµα χλοοτάπητα Lawn mowing 
10-06-05-00 Φυτοπροστασία Plant protection 
10-06-06-00 Καταπολέµηση ζιζανίων Weed control methods 
10-06-07-00 Καθαρισµός χώρων πρασίνου Grassed areas clearing 
10-06-08-00 Βελτίωση χλοοτάπητα lawn improvement 
10-06-10-00 Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων Indoor plants tending 

 
Ειδικότερα. 
Αντικείµενο υπηρεσίας. 
Η αιτούµενη παροχή υπηρεσίας συντήρησης και καλλωπισµού αφορά έκταση περί τα 20 
στρέµµατα που περιλαµβάνει : 

1. τον περιβάλλοντα χώρο των Πηγών  
2. τον περιβάλλοντα χώρο του υποσταθµού της  ∆ΕΗ   
3. τους χώρους των Γεωτρήσεων (έως το πρώτο αναψυκτήριο) 

Κοπή και αποµάκρυνση χόρτων (συχνότητα 1 φορά την εβδοµάδα): 
Απαιτείται κατάλληλος εξοπλισµός για εκτάσεις µεγαλύτερες των 1000µ2, 

δηλαδή 
χλοοκοπτική µηχανή αναλόγου δυναµικότητας εφοδιασµένη µε κατάλληλο 
χορτοσυλλέκτη. Ο Π.Υ. θα ακολουθεί συγκεκριµένο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα σύµφωνα 
µε το οποίο θα ολοκληρώνει το κούρεµα όλης της έκτασης µέσα σε 5 µέρες το µέγιστο. 
Ταυτόχρονα µε την εργασία κουρέµατος θα αποµακρύνονται εκτός του χώρου τα 
κοµµένα χόρτα. Το κούρεµα εκεί όπου δεν προσεγγίζει µηχάνηµα θα γίνεται είτε µε 
ψαλίδι είτε µε µικρό χλοοκοπτικό µηχάνηµα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην 
αποψίλωση γύρω από τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις καθώς και δίπλα στο φράκτη. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως η τελική συχνότητα του κουρέµατος της χλόης θα καθορίζεται από 
την εποχή του έτους και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν και πάντα µε 
γνώµονα την διατήρηση του ύψους της σε εντός των αποδεκτών ορίων. 



Κλάδεµα δέντρων και θάµνων (συχνότητα 1 φορά το χρόνο): 
Απαιτείται κατάλληλος εξοπλισµός (ψαλίδια, ψαλίδες, πριόνια, αλυσοπρίονα) ανάλογα 
µε το ύψος και τον τύπο των δέντρων/θάµνων. Το κλάδεµα δεν θα γίνεται σε εποχές που 
υπάρχει κίνδυνος προσβολής των φυτών από ασθένειες ή µικροοργανισµούς. Η εποχή 
του κλαδέµατος καθορίζεται από το είδος του δέντρου και τις κλιµατολογικές συνθήκες 
τις περιοχής. Το κλάδεµα θα γίνεται σε ετήσια βάση. 
Καθάρισµα χώρου από απορρίµµατα (συχνότητα 1 φορά το µήνα): 
Με τον καθαρισµό απαιτείται κάθε µήνα η αποµάκρυνση από όλους τους χώρους κάθε 
είδους απορριµµάτων όπως υπολείµµατα από κλαδέµατα και κουρέµατα, φύλλα, 
σκουπίδια κ.α. Ο  Π.Υ. θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό (τσουγκράνες, κλπ) για τον 
συλλογή και αποµάκρυνση όλων των σκουπιδιών. Η εργασία αυτή θα γίνεται αµέσως 
µετά την καθιερωµένη εβδοµαδιαία αποψίλωση. Στο καθάρισµα περιλαµβάνεται 
επιπλέον και καθάρισµα των χώρων εσωτερικά από σκουπίδια, αράχνες κλπ 
Συντήρηση  δρόµων και µονοπατιών (συχνότητα 1 φορά το χρόνο): 
Επισκευή των µονοπατιών εκεί όπου είναι κατεστραµµένες οι πέτρες. Επισκευή στους 
δρόµους που είναι κατεστραµµένο το οδόστρωµα. Αντικατάσταση των φθαρµένων 
σωλήνων και µπεκ αρδευτικού δικτύου όπου και όταν αυτό απαιτείται. 
Άρδευση (όλη τη διάρκεια του έτους): 
Η άρδευση θα υλοποιείται σε όλη την διάρκεια του έτους και θα αφορά το σύνολο της 
χλωρίδας του χώρου. Η άρδευση θα γίνεται τακτικά βάσει προγραµµατισµού µε ευθύνη 
του αναδόχου ώστε ο χώρος να παραµένει σε άριστη κατάσταση. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δίνεται στην άρδευση κατά τους θερινούς µήνες ώστε να διατηρείται σε άριστη 
κατάσταση τόσο ο χλοοτάπητας όσο και τα υπόλοιπα φυτά λόγω των µεγαλύτερων 
απαιτήσεων τους σε νερό. 
Με ευθύνη του αναδόχου θα γίνεται η χρήση και ρύθµιση του υφιστάµενου αυτόµατου 
συστήµατος ποτίσµατος(έλεγχος αρδευτικού, ρύθµιση προγραµµατιστή ποτίσµατος, 
ρύθµιση µπεκ κλπ). Επιπλέον σε σηµεία που δεν καλύπτονται µέσω του αυτόµατου 
ποτίσµατος θα πραγµατοποιείται χειρονακτικό πότισµα. Ο ανάδοχος θα ελέγχει και θα 
αντικαθιστά τα φθαρµένα υλικά ύδρευσης.  
 

 

 
 

 

 


