
 

 

Αντικείµενο του έργου: 

 

1) Ο Ανάδοχος, ο οποίος ειδικεύεται στην Κατασκευή και Συντήρηση 

Κήπων, αναλαµβάνει την Συντήρηση του Κήπου του περιβάλλοντος 

χώρου του Κτιρίου του ΟΒΙ, των εξωτερικών παρτεριών που 

βρίσκονται σε κάθε όροφο του Κτιρίου του ΟΒΙ, των φυτών των 

εσωτερικών χώρων του Κτιρίου του ΟΒΙ, των φυτών του εσωτερικού 

παρτεριού του Α’ ορόφου του Κτιρίου του ΟΒΙ, καθώς και την επίβλεψη 

και ρύθµιση του Συστήµατος Αυτόµατου Ποτίσµατος τόσο του Κήπου 

όσο και των εξωτερικών παρτεριών των Ορόφων του Κτιρίου του ΟΒΙ 

επί της οδού Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 151 25 

Παράδεισος Αµαρουσίου. 

 

2) Στα πλαίσια της Συντήρησης, περιλαµβάνονται το κούρεµα του 

χλοοτάπητα, το ενδεικνυόµενο κλάδεµα θάµνων και κωνοφόρων, το 

καθάρισµα του Κήπου από φυτικά υλικά, ο καθαρισµός των χώρων 

που περιβάλλουν το Κτίριο του ΟΒΙ τόσο από φύλλα όσο και από 

προϊόντα κλαδέµατος, τα οποία θα εναποτίθενται σε σηµείο που θα 

υποδείξει ο ΟΒΙ εκτός των ορίων του οικοπέδου καθώς και η βασική 

λίπανση και καταπολέµηση ασθενειών των φυτών και του χλοοτάπητα.  

∆ιατήρηση του ύψους των περιµετρικών φυτών του κήπου του κτηρίου 

έως του ύψους των τριάµισι (3,5) µέτρων. 

 
3) Οι Υπηρεσίες Συντήρησης θα παρέχονται 3 φορές µηνιαίως. 

     

4) Εξαιτίας έντονων καιρικών φαινοµένων ή εκτέλεσης χρονοβόρων 

εργασιών, το Πρόγραµµα Συντήρησης του Κήπου του ΟΒΙ µπορεί να 

µεταβληθεί σε συχνότητα ανά µήνα, οι επισκέψεις όµως στους 8 µήνες 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 24. 

5) Στο οικονοµικό τίµηµα του Αναδόχου θα περιλαµβάνεται: 

 
α) Το κόστος όλων των φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων και χωµάτων που 

θα χρησιµοποιηθούν. 



β) Το κόστος των καυσίµων των κηποτεχνικών µηχανηµάτων 

γ) Το κόστος των σακουλών αποκοµιδής υπολειµµάτων και 

λιπασµάτων 

 

6) Στο οικονοµικό τίµηµα του Αναδόχου δεν θα περιλαµβάνεται: 

Το κόστος προµήθειας φυτών και υλικών αρδευτικού. 

 

7) Ο Ανάδοχος θα παραδίδει, αµελλητί, στον αρµόδιο υπάλληλο του 

Τµήµατος Ασφάλειας και Κτιρίου (ΤΑΚ) του ΟΒΙ, µετά το πέρας κάθε 

ηµερήσιας επίσκεψής του στο Κτίριο του Οργανισµού, αναλυτική 

έγγραφη Αναφορά σχετικά µε τις εκτελεσθείσες εργασίες καθώς και τα 

υλικά που τυχόν χρησιµοποιήθηκαν κατά την συγκεκριµένη επίσκεψή 

του στο Κτίριο του ΟΒΙ.  

8) Θορυβώδεις εργασίες όπως κλάδεµα µε ειδικό µηχάνηµα, φρεζάρισµα 

κλπ, θα εκτελούνται εκτός ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού  από τον 

Οργανισµό, ήτοι πριν ή µετά του 0800-1400  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


