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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & :ΠΡΑΣΙΝΟΥΤΜΗΜΑ : ΜΕΛ. & ΣΧ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προµήθεια έτοιµου χλοοτάπητα
Προϋπολογισµού 11.700,00€
πλέον Φ.Π.Α.
Κ.Α. 35.6692.20
CPV 0310000-2
Α∆ΑΜ: 16REQ004270214 2016-04-22

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την προµήθεια και εγκατάσταση έτοιµου προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα σε
χώρους πρασίνου του ∆ήµου Πειραιά, όπως αυτή αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και στη
συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογίστηκε το ποσό των 11.700,00€ πλέον Φ.Π.Α..
Αναλυτικά, ο προϋπολογισµός έχει ως εξής :

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια και
εγκατάσταση
προπαρασκευασµένου
1 χλοοτάπητα "Bermuda"

Προµήθεια και
εγκατάσταση
προπαρασκευασµένου
2 χλοοτάπητα "∆ιχόνδρας"

ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

Στρέµµα

Στρέµµα

1,40

ΣΥΝΟΛΟ

5.500,00

7.700,00 €

0,50
8.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

4.000,00 €
11.700,00 €
2.691,00 €
14.391,00 €
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Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης δύνανται
να αυξοµειώνονται µεταξύ των ειδών, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας µας, µέχρι του
συνολικού ποσού της µελέτης.
Η προµήθεια και εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα ποσού 11.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. βαρύνει
τον Κ.Α. 35.6692.20 του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2016 και του αντίστοιχου του 2017

Πειραιάς
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΒΡ. ΜΠΟΛΛΑ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

……………..

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

M. KAΡΡΑ
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Προµήθεια και εγκατάσταση
προπαρασκευασµένου
χλοοτάπητα "Bermuda"

Στρέµµα

1,40

2

Προµήθεια και εγκατάσταση
προπαρασκευασµένου
χλοοτάπητα "∆ιχόνδρας"

Στρέµµα

0,50

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πειραιάς

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΒΡ. ΜΠΟΛΛΑ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

……………..

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση έτοιµου
χλοοτάπητα για τις ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας.
Συγκεκριµένα:
Οι έτοιµοι χλοοτάπητες που θα εγκατασταθούν θα είναι των ειδών:
● Μίγµατος Bermuda,
● ∆ιχόνδρας
και θα πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
1. Το πάχος της λωρίδας χώµατος θα είναι περίπου 15 χιλιοστά χωρίς να υπολογίζεται το
φύλλωµα.
2. Το µεγαλύτερο ύψος κουρέµατος κατά τη διάρκεια της παράδοσης θα είναι 13-20
χιλιοστά.
3. Το thatch δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12,5 χιλιοστά .
4. Οι λωρίδες θα παραδίδονται σε µέγεθος που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία.
5. Θα έχουν άριστη φυτοϋγιεινή κατάσταση , χωρίς εντοµολογικές ή µυκητολογικές
προσβολές .
6. Θα είναι απαλλαγµένοι ζιζανίων αγρωστωδών η πλατύφυλλων .
7. Θα διαθέτουν µεγάλη πυκνότητα.
8. Το βάρος κάθε ρολού θα είναι 17-20 κιλά .
9. Η υγρασία χώµατος λωρίδας σε κατάσταση ρώγου ή και ελαφρά λιγότερη .
10. Το χώµα του υποστρώµατος θα είναι αµµώδες επιτρέποντας έτσι την άµεση και ισχυρή
ριζοβολία µετά την τοποθέτηση του Sod .
11. Τέλος η αντοχή της λωρίδας του χλοοτάπητα θα είναι τέτοια ώστε όταν κρεµιέται από
τη µία άκρη να µην σπάει ή σχίζεται .
Η εργασία εγκατάστασης θα περιλαµβάνει :
1) Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα
σε βάθος 20 cm , όσες φορές απαιτηθεί , για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους .
2) Την προµήθεια , µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση εµπλουτισµένης τύρφης ,
περλίτη στερεού οργανικού χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό
φρεζάρισµα σε βάθος 10-12 cm .
3) Την εφαρµογή, 7-10 ηµέρες προ της εγκατάστασης, υπερφωσφορικού λιπάσµατος
(30gr/m2 ) και την ενσωµάτωσή του σε βάθος 5εκ.
3) Την τελική διαµόρφωση µε ράµµατα και τσουγκράνες , για να δηµιουργηθεί η
κατάλληλη επιφάνεια (πολύ καλή ισοπέδωση .).
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4) Τη µεταφορά στον τόπο των εργασιών και την τοποθέτηση , µε οποιονδήποτε µέσο , του
έτοιµου χλοοτάπητα.
5) Την αρχική άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα
µέσω του αρδευτικού δικτύου , τα συχνά βοτανίσµατα για την αποµάκρυνση των
αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά του χλοοτάπητα σε όσα
σηµεία το φύτρωµά του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές και τις απαιτούµενες κοπές του για
το χρονικό διάστηµα εγγύησης καλής εγκατάστασης του χλοοτάπητα.
6) Τη λίπανσή του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία .
7) Την αποµάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την
εγκατάσταση του χλοοτάπητα .
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την επιτυχή
εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
Πειραιάς

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΒΡ. ΜΠΟΛΛΑ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

……………..

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

M. KAΡΡΑ
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της συγγραφής :
Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται η προµήθεια και εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα για
τις ανάγκες του Τµήµατος Παρκοτεχνίας της ∆/νσης Πρασίνου. και Περ/ντος
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 11.700,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Τα είδη και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιγράφονται αναλυτικά στον
ενδεικτικό προϋπολογισµό και την Τεχνική Έκθεση της µελέτης και θα βαρύνουν τον ΚΑ
35.6692.20 του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2016 και τον αντίστοιχο του οικ. έτους 2017.
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους.
ΑΡΘΡΟ 2ο.
Ισχύουσες διατάξεις:
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις :
α) της µε αριθµ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισµός
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
β) του Ν 2286/95 «περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων»
(ΦΕΚ 19/Α/1-2-95).
γ) του Ν 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
δ) του Ν. 2362/95, άρθρο 89, Υ.Α. 35130/739 ΦΕΚ 1291 Β΄ /2010
ε) του Ν. 3861/2010 και
στ) του Ν. 4281/2014 άρθρο 157
ΑΡΘΡΟ 3ο
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας :
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία :
Α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων,
Β) Η προµέτρηση υλικών,
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Γ) Η τεχνική περιγραφή της µελέτης (έκθεση),
∆) Αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4
∆ικαιολογητικά συµµετοχής:
Η προµήθεια των υλικών θα εκτελεσθεί µε χρέωση πιστώσεων του προϋπολογισµού του
∆ήµου και θα ισχύει για ένα (1) έτος µετά την υπογραφή του συµφωνητικού. ∆εν είναι
υποχρεωτική η εξάντληση από το ∆ήµο ολόκληρου του ποσού του διαγωνισµού, εφ’ όσον δεν
προκύπτουν αντίστοιχες ανάγκες στα εν λόγω είδη.
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό φυτοϋγείας
από τον οίκο παραγωγής του χλοοτάπητα.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν την ηµέρα και την ώρα του
διαγωνισµού τα εξής δικαιολογητικά:
1.Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια
δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες
πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
2.Ασφαλιστική ενηµερότητα.
3.Φορολογική ενηµερότητα.
4.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι έλαβαν
γνώση των όρων του διαγωνισµού ή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της
παρούσας µελέτης και τους αποδέχονται πλήρως & ανεπιφύλακτα.
5.Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου.
6.Πιστοποιητικό φυτοϋγείας από τον οίκο παραγωγής του χλοοτάπητα.
ΑΡΘΡΟ 5
Προσκόµιση υλικού µε Τµηµατικές Παραγγελίες:
Ο χρόνος προσκόµισης των υλικών, δηλαδή ο χρόνος µέσα στον οποίο οφείλει ο
προµηθευτής να προσκοµίσει και να εγκαταστήσει τον χλοοτάπητα από την έγγραφη
ειδοποίησή του από το ∆.Π. ορίζεται σε (7) ηµέρες, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την
Υπηρεσία µας. Η ειδοποίηση µπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά. Κατά την υπογραφή του
συµφωνητικού υποχρεούται ο προµηθευτής να δηλώσει τηλεφωνικό αριθµό επικοινωνίας, φαξ
και e mail.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία που εκτελεί την
προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής , για την
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον (5) εργάσιµες µέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία
αποδεικτικό ( ∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο ), θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο
οποίο να αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της
σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
ΑΡΘΡΟ 6
Υπογραφή σύµβασης-Εγγυήσεις :
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει µέσα σε (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης της προµήθειας. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
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συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας
νοείται εκτός της προµήθειας και της τοποθέτησης των ειδών και το διάστηµα των σαράντα (40)
ηµερών από την τοποθέτηση έως την επιτυχή εγκατάστασή τους. Αν ο προµηθευτής δεν
προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει
την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση καλής εγκατάστασης και ανάπτυξης του χλοοτάπητα για
χρονικό διάστηµα, σαράντα(40) ηµερών από το πέρας των εργασιών εγκατάστασης.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την µεταφορά
παράδοση και εγκατάσταση του προµηθευόµενου υλικού στο χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου Πειραιά µε δικά του µεταφορικά µέσα και όποια άλλη δαπάνη απαιτηθεί.
Επίσης , είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού
του αναδόχου ή άλλου µέχρι της εγκατάστασης αυτών στον υποδεδειγµένο από την Υπηρεσία
µας χώρο.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Ενστάσεις:
Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού ή της διαδικασίας της απ’
ευθείας ανάθεσης ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως σύµφωνα µε
όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης ..
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση ή αντικατάσταση συµβατικών υλικών
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή που συστήνεται από το ∆ήµο(Υπ. Απ.
11389/93) και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους των προδιαγραφών της τεχνικής περιγραφής.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης των προθεσµιών παράδοσης των υλικών, ισχύει το
άρθρο 33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται
σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης µε µακροσκοπικό έλεγχο Σε περίπτωση
ακαταλληλότητας των υλικών, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αυτά µε
άλλα, που θα πληρούν τους όρους της σύµβασης στην προθεσµία που ορίζει η Επιτροπή
προµηθειών. Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην αντικατάσταση κηρύσσεται
έκπτωτος, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Οι λογαριασµοί θα εκδίδονται για πληρωµές ποσών τουλάχιστον 1.000 € ,µετά την
προσκόµιση των παραστατικών παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή και την έκδοση
τιµολογίων.
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Κρατήσεις:
Όλες οι δαπάνες προµήθειας, συσκευασίας, µεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, φόροι, τέλη,
κηρύκεια, δικαιώµατα, χαρτόσηµα , καθώς και κρατήσεις 1) φόρος εισοδήµατος 4%, 2) φόρος
0,10% επί της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
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Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο.
Επίσης ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή δαπάνης που απαιτείται για τον
εργαστηριακό έλεγχο, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που προµηθεύει,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Άρθρο 12 ο
Ατυχήµατα – Ζηµιές – Ασφάλιστρα –Αποζηµιώσεις
α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί.
β) Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλλει ο ανάδοχος για το προσωπικό και τα
µηχανήµατά του, συµπεριλαµβανοµένης και της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑ∆ΚΕΕ
κ.λ.π. ταµείων και η καταβολή των κάθε φύσης εκτάκτων χρηµατικών παροχών του
εργατοτεχνικού προσωπικού του, ή υπό τύπου δώρου, ή υπό τύπου έκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο.
γ) Σε καµία περίπτωση δεν βαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από ατυχήµατα στο
εργαζόµενο προσωπικό ή σε τρίτους, όπως επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµίες που
προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων, σε ξένη
ιδιοκτησία και σε κατασκευές κοινωφελών και λοιπών έργων, του αναδόχου όντως υπευθύνου
αστικώς και ποινικώς για τα ανωτέρω ατυχήµατα φθοράς, ακόµη κι αν αυτό δεν οφείλεται στην
υπαιτιότητα ή παράλειψη του, αλλά σε τυχαίο γεγονός.
δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί πινακίδες προειδοποιητικής εκτέλεσης εργασιών
στις κατάλληλες θέσεις εκφόρτωσης υλικών και εκτέλεσης εργασιών µε δαπάνη του, στις οποίες
θα αναγράφονται οι λέξεις «∆ΗΜΟΣ – ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ».
ε) Επίσης, τις νυκτερινές ώρες και όπου η φύση των εργασιών το επιβάλλει, ο ανάδοχος θα
τοποθετεί φακούς νυκτός ( µε πορτοκαλοερυθρό φως) και ανακλαστήρες για την πρόληψη
ατυχηµάτων των πεζών και τροχοφόρων από τα υλικά που εκφορτώνει, χωρίς να δικαιούται
ιδιαίτερη αποζηµίωση για την πρόσθετη αυτή δαπάνη.
στ) Σε περίπτωση αποθήκευσης υλικών σε δρόµους κυκλοφορίας, πρέπει να λαµβάνονται
από τον ανάδοχο όλα τα µέτρα, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα οποία θα εξασφαλίζουν την
ασφαλή και χωρίς διακοπή κυκλοφορία της οδού από τα τροχοφόρα και τους πεζούς.
Πειραιάς , ………………..
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛ. & ΣΧΕ∆. ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΒΡ. ΜΠΟΛΛΑ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

M. KAΡΡΑ
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