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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ.57400 Θεσ/νίκη Τ.Θ.141 Σίνδος 

Πληροφορίες: Μαρασλίδης Ιωάννης 

Τηλέφωνο: 2310 013 660 

Fax: 2310 791 117 

Εmail: johnmara@ihu.gr 

 

 

Α Ι Τ Η Μ Α  

Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΠΑΕ» 

 

Παρακαλούμε για την έγκριση παροχής υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας Ποσότητα 
Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

Μονάδας 

Προϋπολογισμός 

χωρίς Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. 

24% 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

με Φ.Π.Α 

1 

Συντήρηση χώρων πρασίνου 

περιβάλλοντος χώρου 

εγκαταστάσεων Σίνδου ΔΙΠΑΕ 

1 κ.α. 10.000,00 10.000,00€ 2.400,00€ 12.400,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00€ 2.400,00€ 12.400,00€ 

 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 9322 (12.400,00€) σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα, συγκεκριμένα από το ενάριθμο έργο 

2020ΣΕ54600037: «Συντήρηση - Επισκευή και Διαρρύθμιση Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων του 

Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος (ΠΚ 2014ΣΕ54600056)». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον 

ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):   

77311000-3 Συντήρηση διακοσμητικών κήπων ή κήπων αναψυχής (1 τεμ = 10.000,00€). 

 

Αιτιολόγηση σκοπιμότητας των ανωτέρω υπηρεσιών: 

Το υφιστάμενο προσωπικό που αποτελείται από δύο άτομα για την περιποίηση του πρασίνου της 

Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των εγκαταστάσεων που 

εκτείνονται σε περίπου 1.500 στρέμματα.  

Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα παρέχονται επικουρικά με το υφιστάμενο προσωπικό λόγω επιτακτικής 

ανάγκης κούρεµατος χλοοτάπητα και διαφόρων φυτών εδαφοκαλύψεων (αγριάδες κτλ.) και 

διαμόρφωσης και κλαδέματος μπορντούρων και θάμνων των χώρων πρασίνου, προκειμένου να είναι 
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ΠΡΟΣ: 

Αντιπρόεδρο Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δι.Πα.Ε.  

κ. Μπαντέκα Δημήτριο 
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Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δι.Πα.Ε. 
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δυνατό το απρόσκοπτο βάδισµα επί πεζοδρομίων και επιμελής η εικόνα του περιβάλλοντος χώρου. 

Επιπλέον, εξαιτίας των χορτολιβαδικών εκτάσεων ελλοχεύουν κίνδυνοι από φίδια.  

 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των υπηρεσιών που ζητούνται: 

Περιλαμβάνεται το κλάδεμα θάμνων, η ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, 

η διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα, η διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών και 

το κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών. 

Προβλέπεται το κούρεμα του χλοοτάπητα και των εδαφοκαλύψεων πάσης φύσεως φυτών σε ύψος 

μικρότερο των 10cm και η διαμόρφωση των θάμνων και των μπορντούρων του περιβάλλοντος χώρου της 

Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης συνολικής εκτάσεως περίπου 60.000 m2. 

Η παροχή υπηρεσιών γι’ αυτή την έκταση θα γίνει τρεις φορές μετά από σχετική κλήση της υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει δικό του προσωπικό, δικά του μέσα και μηχανήματα, όπως χλοοκοπτικές 

μηχανές, μπουρντουροψάλιδα, μεσινέζες, τρακτέρ κτλ., αναλώσιμα, καύσιμα και ότι άλλο απαιτηθεί. 

Παράλληλα αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς και διάθεσης των υλικών (κλαδιά, χόρτα κτλ.) που θα 

προκύψουν, καθώς και το κόστος μεταφοράς και διάθεσης των υλικών που έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο 

parking του NOC και στο parking της Εκκλησίας. 

Προβλέπονται τρεις (3) τμηματικές πληρωμές μετά την ολοκλήρωση περιποίησης της έκτασης 

παρέμβασης των περίπου 60 στρεμμάτων μετά από κλήση της υπηρεσίας. 

Η σύμβαση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της. 

 

Ο αιτών 

 

 

 

 

Μαρασλίδης Ιωάννης 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών Θεσσαλονίκης  

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού 
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Συνημμένα: 

1. Τεχνική Περιγραφή  

Ioannis Maraslidis Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
Ioannis Maraslidis
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