
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Μυτιλήνη   24/6/2016 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                              Αρ. πρωτ.  33501 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                         
Πληροφορίες : E. Σάκκης                                                   
Τηλ.  2251350606 
        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 
Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι  θα προχωρήσει σε  απευθείας  αναθέσεις για την εκτέλεση των 
κάτωθι εργασιών : 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 

Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ Χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής,  6.000 

Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ Χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αγιάσου  4.000 

Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ Χώρων πρασίνου Δ.Ε. Γέρας  8.000 

Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ Χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ευεργέτουλα  8.000 

Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ Χώρων πρασίνου Δ.Ε. Λουτρόπολης Θερμής  8.000 

Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ Χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μήθυμνας  8.000 

Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ Χώρων πρασίνου Δ.Ε. Πέτρας  8.000 

Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ Χώρων πρασίνου Δ.Ε. Πλωμαρίου  10.000 

Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ Χώρων πρασίνου Δ.Ε. Πολιχνίτου  10.000 

Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ Χώρων πρασίνου Δ.Ε. Καλλονής  10.000 

Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ Χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μυτιλήνης 15.000 

Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ Χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μανταμάδου  7.000 

 
Οι χώροι που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες ενδεικτικά  περιλαμβάνουν : 

  
 Κοινόχρηστους Δημοτικούς χώρους και οικόπεδα δημόσια και ιδιωτικά και κλπ. που θα 

υποδειχθούν από την υπηρεσία. 

 Άλση, νησίδες, πάρκα, χώρους πρασίνου και  παιδικές χαρές. 
  

 
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται έως την Παρασκευή 1/7/2016, να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο, τις 
οικονομικές πρόσφορες τους για την εκτέλεση των παραπάνω  εργασιών, για ΜΙΑ και μόνο  Δημοτική 
Ενότητα της επιλογής τους, συνοδευόμενη από την συνημμένη  υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση 
έναρξης σχετικών εργασιών από την  αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

   
 
   
   Ο Αντιδήμαρχος 
   Περιβάλλοντος και Πρασίνου   

         
                 Καρασάββας Νικόλαος  
 
 

 

 



  

     

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
 
 Σχετικά με την εργασία Κοπή θάμνων, ψηλών χόρτων, κ.λπ., χώρων πρασίνου Δ.Ε ………………   :  
 

 Έχω λάβει γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών με επιτόπια επίσκεψη των περιοχών εκτέλεσης της εργασίας. 

 Έχω μελετήσει τα ιδιαίτερα προβλήματα, τις επικρατούσες συνθήκες και όλα τα συμβατικά τεύχη και ότι μπορώ να 
διαθέσω το ζητούμενο προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας. 

 Αναλαμβάνω ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας με τους όρους της σχετικής μελέτης και σύμφωνα με την 
οικονομική προσφορά που υποβάλω και ότι αυτή ισχύει για διάστημα 90 ημερών. 

 Δεν έχω υποβάλει προς τον Δήμο Λέσβου προσφορά  για  την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας σε άλλη  
Δημοτική Ενότητα. 

 Τυχόν επιπλέον προσφορές μου για την εκτέλεση της παρούσας εργασίας σε άλλη Δημοτική Ενότητα καθιστούν το 
σύνολο των προσφορών μου άκυρο. 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  



  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 EΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΩΝ, ΨΗΛΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ                                        ΧΟΡΤΩΝ ΚΛΠ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                         Δ.Ε. ………………….  (ΧΡΗΣΗ 2016)  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                        
ΑΡ. ΜΕΛ.: …. / 2016                                                            

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
Του/της …………………………………………………………………………………………………………  
………………….………………………………οδός ………………………………αριθμ……………………  
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………  
 
Προς:  ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ  
 

Αφού έλαβα γνώση της εργασίας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των 
συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι 
αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας 
με το ακόλουθο ποσοστό έκπτωσης  επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 

 
 

                                     ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 
                  Προσφερόμενο ποσοστό επί του προϋπολογισμού σε ακέραιες μονάδες (%)  

 

                            Ολογράφως   

 
 

                              Αριθμ.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Μυτιλήνη    /    /2016  
 

 
 

     Ο Προσφέρων  
 

 

 
 

 
 

 

 
                       (Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα) 

 
 
 


