
 
 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                        
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.:   40 /2017 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
 
 

Η παροχή υπηρεσιών αφορά εργασίες κοπής θάμνων, χόρτων και καθαρισμοί σε συγκεκριμένους 
χώρους του  βορειοδυτικού τμήματος του Δήμου Λέσβου και συγκεκριμένα στις Δημοτικές Ενότητες  
Αγίας Παρασκευής, Ερεσού-Αντίσσης, Καλλονής, Μανταμάδου, Μήθυμνας και Πέτρας. 
Αναλυτικότερα η περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης αναγράφονται 
στην υπ΄αριθ. 40/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                        
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.:   40 /2017 
 
 
 

M E Λ Ε Τ Η 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΛΠ  
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. 

 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ        :    85.470,08 € 
 
ΠΙΣΤΩΣΗ       :   100.000,00 € 
 

 
 
 
 
Κ.Α. 35. 6279.0004 

 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 

 
 



 
 
 

 
 

 
       ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 85.470,08 €. άνευ Φ.Π.Α.,  προβλέπεται να γίνουν 

εργασίες κοπής θάμνων, χόρτων και καθαρισμοί σε συγκεκριμένους χώρους του  βορειοδυτικού 
τμήματος του Δήμου Λέσβου και συγκεκριμένα στις Δημοτικές Ενότητες  Αγίας Παρασκευής, Ερεσού-
Αντίσσης, Καλλονής, Μανταμάδου, Μήθυμνας και Πέτρας. 
 

Οι χώροι που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες περιλαμβάνουν : 
  

 Κοινόχρηστους Δημοτικούς χώρους και οικόπεδα δημόσια και ιδιωτικά κ.λ.π. που θα 
υποδειχθούν από την υπηρεσία. 

 Νησίδες, πάρκα, χώρους πρασίνου, παιδικές χαρές και άλση 

 Επαρχιακό οδικό δίκτυο    
  
Το ύψος του χόρτου που θα παραμένει θα είναι λιγότερο από ένα (1) εκ. 
 
Μετά την κοπή θα ακολουθήσει μάζεμα των κομμένων χόρτων και των οιονδήποτε σκουπιδιών 
(ογκώδη και μη ογκώδη) που θα υπάρχουν στους παραπάνω χώρους και μεταφορά τους Χ.Υ.Τ.Α. 
Λέσβου. Τα χόρτα θα μεταφέρονται στον Χ.Υ.Τ.Α θρυμματισμένα. Η φόρτωση, ο θρυμματισμός  και η 
μεταφορά των χόρτων θα γίνεται την ίδια ημέρα με την κοπή των χόρτων. 
 
Οι  εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών. 
Ειδικά για τα άλση οι εργασίες καθαρισμού τους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Τα εγκαταλελειμμένα οικόπεδα, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα καθαρίζει άμεσα 
κατόπιν εντολών που θα δίνονται από την υπηρεσία μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου 2017.   
Η κοπή των χόρτων θα γίνει με χορτοκοπτικά μηχανήματα τα οποία θα διαθέτει ο ανάδοχος. Σε όποιο 
σημείο δεν είναι δυνατή η χρήση των χορτοκοπτικών η κοπή θα γίνεται με τσάπες.  
 
Η έκταση και οι χώροι που θα πραγματοποιηθεί η κοπή χόρτων και ο καθαρισμός σημειώνεται στον 
παρακάτω πίνακα για την κάθε Δημοτική Ενότητα ξεχωριστά : 
 
 
 
 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   

ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ (ΣΤΡ) 

Δημοτική Κοινότητα  Αγίας Παρασκευής   

Άλσος Τσαμάκια  8,5 

Πάρκο Ειρήνης  3 

Περίμετρος Γηπέδου  2 

Σπήλαιο – Νεκροταφείο  4 

Προαύλειος χώρος Σχολείου Αγ.Παρασκευής  8 

Αλάνι στην Πλατεία Χούλη 5 

Αύλειος χώρος Δημοτικού Καταστήματος Αγ.Παρασκευής 2 

Αύλειος χώρος Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αγ.Παρασκευής 2 

Μνηνείο Βαφειάδη 0,1 

Μνημείο Ηρώων των Πεσόντων 0,1 

Χώρος στάθμευσης έναντι σχολείου 2 

Χώρος σταθμεύσης στην περιοχή Μπρούσκος  5 

Πευκοαλσύλλιο πλησίον στρατοπέδου 2 

Χώρος ιπποδρομιών στην περιοχή Σταλός 0,5 

Πλάτανος περιοχή Λιγαρίδια  2 

Πολλά σημεία οικισμού 15 

Μόσνα 6 

Περιοχή Ταύρος 20 

Τοπική Κοινότητα Νάπης   

Αύλειος χώρος Νηπιαγωγείου 1 

Πάρκο Νάπης  2 

Άλσος Ντούμπας  3 

Πάρκο Αγ.Παντελεήμονα 1,5 

Αλσίλιο 3 

Λιβάδι 0,5 

Χώρος ιπποδρομιών στην περιοχή Σταλός 2 

Μνημείο Ηρώων των Πεσόντων 0,1 

Γήπεδο 5 επί 5 2 

ΆΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ  ΟΙΚΟΠΕΔΑ  10 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 20 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (εκτιμώμενα στρέμματα)   

Αγ .Παρασκευή: - Εθνική οδός προς Καλλονή & Μυτιλήνη – Νάπη  - Μανταμάδου, 
επισκέψιμων αρχαιολογικών Χώρων: Κλοπεδή,Γέφυρα Κρεμαστής 

40 

Παλαιοχριστιανική Χαλινάδου Μέσων Γέφυρα Βρωμόνερου. 

 Συνολικό μήκος  : 50χλμ 

Νάπη : Συνολικό μήκος : 5 χλμ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (A) 

172,3 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ   

Δημοτική Κοινότητα Καλλονής ΕΚΤΑΣΗ (ΣΤΡ)  



·        Παιδική χαρά  
 
 
 
 
 

30 

·        Πάρκο Βασιλειάδη 

·        Πάρκο Κέντρου Υγείας Καλλονής 

·        Χώρος Νεκροταφείου 

·        Άλσος Αγίας Τριάδας 

·       Άλλοι χώροι 

Σύνολο έκτασης 

Τοπική  Κοινότητα  Άγρας  
 
 
 
 
 
 

25 

·        Παιδικές χαρές 

·        Χώρος νεκροταφείου 

·        Αλσύλλιο Βαμβακιάς 

·        Αλσύλλιο Μύλοι 

·        Κοινόχρηστοι χώροι – πάρκινγ 

·       Άλλοι χώροι 

Σύνολο έκτασης 

Τοπική  Κοινότητα Παρακοίλων  
 
 
 
 
 
 
 

50 

·        Αλσύλλιο Νεκροταφείου 

·        Νεκροταφείο 

·        Άλσος Μακρυα Βολάδα 

·        Παδικές χαρές 

·        Κηπάριο Κοιν. Κατάστημα 

·        Λαγκαδια παναγιάς 

               ·       Άλλοι χώροι 

Σύνολο έκτασης 

Τοπική  Κοινότητα Αρίσβης  
 
 
 
 

10 

·      Γήπεδο Νηπιαγωγείου 

·      Παιδική χαρά  

                   ·  Νεκροταφείο 

                   ·       Άλλοι χώροι 

Σύνολο έκτασης 

Τοπική  Κοινότητα Δαφιών  
 
 
 
 
 
 

10 

·        Κήπος Δεξαμενής 

·        Παιδικές χαρές 

·        Αλσύλλιο Αγ. Γεωργίου 

·        Αλσύλλιο έναντι Δημοτικού σχολείου 

·        Κήπος Κουκουρούβλη 

·       Άλλοι χώροι 

Σύνολο έκτασης 

Τοπική  Κοινότητα Σκαλοχωρίου  
 
 
 
 
 
 

25 

·        Κήποι εισόδου χωριού 

·        Αλσύλλιο Δεξαμενής 

·        Οικισμός Καλό Λιμάνι 

·        Οικισμός Αρχαία Άντισσα 

·        Λίμνη Σκαλοχωρίου 

·        Κοινόχρηστοι χώροι 

Σύνολο έκτασης 

Τοπική  Κοινότητα Ανεμότιας  
 ·        Κήποι εισόδου χωριού 



·        Αλσύλλιο Δεξαμενής  
 
 
 
 

20 

·        Οικισμός Καλό Λιμάνι 

·        Οικισμός Αρχαία Άντισσα 

·        Λίμνη Σκαλοχωρίου 

·        Κοινόχρηστοι χώροι 

Σύνολο έκτασης 

Τοπική  Κοινότητα Κεραμίου  
 
 
 
 

40 

·        Άλσος Παπιανών 

·        Παιδικές χαρές 

·        Δημοτικά Οικόπεδα Σκάλας 

·        Δημοτικά οικόπεδα Κεραμίου 

Σύνολο έκτασης 

Τοπική  Κοινότητα Φίλιας  
 
 
 
 
 

20 

·        Νεκροταφείο 

·        Παιδική Χαρά  

·        Δημοτικό οικόπεδο πλησίον παιδικής χαράς 

·        Αλσύλλιο Νεκροταφείου 

·        Κοινόχρηστοι χώροι 

Σύνολο έκτασης 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 90 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  20 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 60 

 
Σύνολο Δ.Ε. Καλλονής (B) 

 
400 

    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ - ΑΝΤΙΣΣΗΣ 
  

Τοπική Κοινότητα Πτερούντας ΕΚΤΑΣΗ (ΣΤΡ ) 

 - Από θέση Γεφύρι έως είσοδο χωριού 1 

 - Νεκροταφείο 0,5 

-  Περιμετρικά του χωριού που υπάρχει το δάσος  25 

 - Άλλοι χώροι 1 

Τοπική Κοινότητα Χιδήρων   

 - Είσοδος χωριού 0,5 

 - Χώρος στάθμευσης 1 

 - Δημοτικό Σχολείο 1 

 - Είσοδος πάνω χωριού 1 

 - Άλλοι χώροι 1,5 

Τοπική Κοινότητα Βατούσας   

 - Περιβάλλοντας χώρος Πάρκου Αγίου Νικολάου 3,5 

 - Πλατεία Χάνια και ο δρόμος προς θέση οικισμού περασιά 2 

 - Νεκροταφείο και περιφερειακός δρόμος από νεκροταφείο προς κάτω πλατεία 
(Χάνια) 

2 

 - Νεκροταφείο Ρέμας είσοδος οικισμού - περιφερειακή οδός προς Άγιο Κύρικο  3,5 

-Περιβάλλοντας  χώρος γηπέδου 4 



-Περιβάλλοντας  χώρος Δημοτικού Σχολείου 3 

-Περιβάλλοντας χώρος περιαστικού δάσους  7 

 - Άλλοι χώροι 5 

Δημοτική Κοινότητα Ερεσού   

Αλσύλλιο Βίγλας Σκάλα Ερεσού 15 

Αλσύλλιο απέναντι από το Δημοτικό Γήπεδο Ερεσού 2,5 

 - Αλσύλλιο απέναντι από το πρατήριο υγρών καυσίμων Μυρσινιά στην Ερεσό: ε στρ. 3 

 - Αλσύλλιο Γεωργικής Σχολής Ερεσού 3 

 - Φοινικόδασος Σκάλας Ερεσού 45 

 - Ανάχωμα ποταμού Χαλάνδρας από την Παιδική χαρά μέχρι το γεφύρι 3 

 - Παιδική χαρά Σκάλας Ερεσού 1,5 

 - Από γέφυρα Ψαροποτάμου Χαλάνδρας μέχρι το ΑEOLIAN VILLAGE. 1 

- Ελικοδρόμιο Ερεσού 4 

 - Άλλοι χώροι 3 

Δημοτική Κοινότητα Μεσοτόπου   

Αλσύλλιο Πλακιά 5 

Παιδικές χαρές Ταβαρίου και Μεσοτόπου 1 

Νεκροταφείο Αγίου Γεωργίου 1 

Δημοτική Κοινότητα Άντισσας   

Εκκλησία Αγίας Μαρίνας  1,4 

Για τους οικισμούς Τζίθρα, Γαββαθά, Κάμπο, Λάψαρνα - Λιώτα 3 

Σχολεία 5 

Χώρος αγάλματος στην είσοδο του χωριού 0,1 

Άλλοι χώροι 3 

Άλσος Άντισσας 85 

Δημοτική Κοινότητα Σιγρίου   

Κάστρο και ο περιφερειακός δρόμος του Σιγρίου 10 

Άλλοι χώροι 4 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  50 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 40 

 
Σύνολο Δ.Ε. Ερεσού – Αντίσσης (Γ) 

 
352 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ   



ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ (ΣΤΡ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 

20 

Άλση Δημοτικής Κοινότητας Μανταμάδου 

Άλσος Ηρώου Δικ.Μανταμάδου  

Χώρος Πολύκεντρου  

Άλλοι χώροι, οδοί κλπ. 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΗΣ  

15 

Άλση Τοπικής κοινότητας Κάπης (5) 

Άλσος δημοτικού Σχολείου  

Άλσος παλαιού Δημοτικού σχολείου 

Άλσος Εκκλησίας  

Άλσος δεξαμενής  

Άλσος πάνω από το χωριό  

Άλλοι χώροι, οδοί κλπ. 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΗΣ  

10 

Άλση τοπικής κοινότητας Πελόπης (2) 

εντός οικισμού οικοπέδων  

Άλλοι χώροι, οδοί κλπ. 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΟΥΣ  

15 

Άλση τοπικής κοινότητας Κλειούς (3) 

Άλσος Κυριακίδη (είσοδος χωριού) 

Άλσος Δημοτικό περίπτερο Τσαμάκια  

Άλσος Δημοτικού σχολείου Κλειούς  

Άλλοι χώροι, οδοί κλπ. 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  45 

Εσωτερικός δρόμος στα Τσόνια (λιμάνι Τσιλικλής) 3 

Τσόνια καθάρισμα αλμυρίκια  1 

Νεκροταφείου Κλειούς  2 

Νεκροταφείου Πελόπης  2 

Οδοί από Λινόχωνα μέχρι Ταξιάρχη 2 

Εγκαταλελειμμένα Οικόπεδα  15 

Επαναλήψεις 40 

 
ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ (Δ) 
 170 
  
 
 
 
 
 
 
   



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ   

ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ (ΣΤΡ) 

Τοπική Κοινότητα Λαφιώνας    

Διασταύρωση κεντρικού επαρχιακού δρόμου εώς θέση Αλώνια 3 

Θέση νεκροταφείο                                                                      1 

Θέση παιδική χαρά                                                                        1 

Πρώην Δημοτικό Σχολείο              1 

Πλατεία Μνημόρια                                                                       3 

Οικόπεδο του Κοινοτικού ελαιοτριβείου      1 

Μνημόρια   και διακλάδωση από σημείο Πλακούρα  ως πλατεία 3 

Τοπική Κοινότητα Υψηλομετώπου   

Θέση νεκροταφείο  1 

Θέση παιδική χάρα       1 

Θέση Κόκκινος Βράχος αλσύλλιο     1 

Πλατεία Ασλάνη  1,5 

Δημοτική Κοινότητα Στύψης    

Θέση Ιατρείο μέχρι Γήπεδο και μέχρι δασύλιο 1,5 

Θέση Σκορδά μέχρι ξυλουργείο Περικλή Καλλιπολίτη 1,7 

Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Στύψης  1 

Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρου    

Θέση νεκροταφείο   2 

Εντός οικισμού Άναξου 10 

Παιδική χαρά Άναξου 2 

Θέση νεκροταφείο Σκουτάρου 1,5 

Αλσυλλίο Μνημόρια  5 

Καθαρισμός χόρτων αλσυλίων εντός οικισμού Σκουτάρου   

Θέση παιδική χαρά Σκουτάρου  1,5 

Θέση Ηρώο Πλατείας                                                                    0,3 

Δημοτικό Σχολείο  1 

Θέση γήπεδο 5επι5 5 

Θέση Αμπέλια  2 

Χώρος δεξαμενών                                                                        5 

Αγ.Δημήτριος Σκουτάρου  3 

Δεξαμενές Ανάξου 2 

Κεντρικοί Δρόμοι  20 

Αγιος Πανελεμονας Τσιχράντα 2 

Δημοτική Κοινότητα Πέτρας    

Θέση Καβάκη 1 

Θέση νεκροταφείο  1 

Θέση Αυλάκι 1 

Θέση Αγ.Κήρυκος  1 



Θέση παιδική χαρά  1 

Θέση Γήπεδο  2 

Θέση Λιγώνα 3 

Λιμάνι μέχρι Τσαλίκη 1 

Φράγμα  1 

Λιμάνι Καβάκη 2 

Πετρί  1 

Καθαρισμός δεξαμενών - πηγών 1 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 40 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  20 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 30 

 
ΣΥΝΟΛΟ  Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ  (Ε) 

 
190 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ   

ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ 

Αλσύλλιο περιοχή Αλώνια Μήθυμνας  

20 

Τρία αλσύλλια δεξαμενής και περιοχής νεκροταφείου Αγίας Κυριακής  

Νεκροταφείο Αγ.Παντελεήμονα  

Πάρκινγκ Δημοτικού σχολείου Μήθυμνας  

Πλατεία Λευκονίκου  

Περιοχή κάστρου-Φυλάκιο &προς Μήθυμνα  

Πέριξ του γηπέδου Μήθυμνας  

Νεκροταφείο -δρόμος –Βαφειού – Λαγκαδάκι -εντός χωριού  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΕΝΟΥ   

Διάφορα σημεία  10 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ   

Διάφορα σημεία  10 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ    

Διάφορα σημεία                                                      10 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ   

ΜΗΘΥΜΝΑ    

Ξεν. Δελφίνια μέχρι Αγ.Λεμονή 2 πλευρές  

20 

Βενζινάδικο Τζανέτου έως Βαφείο  

Συνεταιρισμός Μήθυμνας έως κάμπινγκ  

Οδικό δίκτυο Βαφειού- εστι. Μολβάνη έως Πέτρινο και εντός του χωριού 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 30 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ – ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 40 

ΣΥΝΟΛΟ  Δ.Ε ΜΗΘΥΜΝΑΣ  (ΣΤ) 140 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) 
 

1424,3 
 

 



Οι εργασίες θα πρέπει να ξεκινήσουν ταυτόχρονα με τετραμελή συνεργεία σε κάθε Δημοτική Ενότητα, 
ενώ ειδικά για την Δημοτικές Ενότητες Καλλονής και Ερεσού- Αντίσσης θα πρέπει να υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο τετραμελή συνεργεία. Αναλυτικά ο ελάχιστος αριθμός ατόμων ανά Δημοτική Ενότητα :  
  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ / Δ.Ε 

Αγίας Παρασκευής 4 

Ερεσού-Αντίσσης 8 

Καλλονής 8 

Μανταμάδου 4 

Μήθυμνας 4 

Πέτρας 4 

 
Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον  να διαθέσει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό με τουλάχιστον 
ένα άτομο το οποίο θα επιβλέπει την καλή εκτέλεση των εργασιών καθώς και εργασιών καθώς και 
επαρκή αριθμό  οδηγών για την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς των προϊόντων κοπής. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει διάγραμμα 
προγραμματισμού εκτέλεσης των εργασιών. Στην περίπτωση που κατά την υπογραφή της σύμβασης 
δεν προσκομιστεί  ο προγραμματισμός, δεν θα υπογραφεί η σύμβαση. Ο προγραμματισμός αυτός αφού 
εγκριθεί από την Δ/νση Περιβάλλοντος θα τεθεί σε αυστηρή εφαρμογή από τον ανάδοχο. Είναι δυνατόν 
όμως από την Υπηρεσία να γίνουν μικρές τροποποιήσεις κατά την διάρκεια του χρόνου, ανάλογα με τις 
ανάγκες που θα προκύψουν. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούμενα παντός είδους 
μηχανήματα, εργαλεία και μεταφορικά μέσα.  
Ειδικότερα σε κάθε τετραμελές συνεργείο θα αντιστοιχούν τουλάχιστον τρία (3) θαμνοκοπτικά  
μηχανήματα  καθώς και επαρκής αριθμός από εργαλεία (ενδεικτικά τσουγκράνα, τσουγκρανόσκουπα, 
τσάπα, πιρούνα κλπ.). 
Η υπηρεσία δύναται ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των 
συνεργείων, αν κρίνει ότι η εκτέλεση των εργασιών δεν είναι ικανοποιητική. 
Χρόνος περαίωσης της εργασίας ορίζονται οι δύο μήνες από  την υπογραφή της σύμβασης εκτός από 
τους επαναληπτικούς καθαρισμούς και τα ιδιωτικά εγκαταλελειμμένα οικόπεδα για τα οποία ο 
ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα καθαρίζει άμεσα κατόπιν εντολών που θα δίνονται από 
την υπηρεσία μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου 2017.   
Η εργασία χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου. 
 

      
 

 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                        
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.:   40 /2017 
 
 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΛΠ  

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 
 
 
 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 

Άρθρο 1ο . Κοπή χόρτων με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή και καθαρισμός χώρου. 
Κοπή φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, δηλ. κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ 
των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών 
που προέκυψαν από την κοπή καθώς και συλλογή και απομάκρυνση από τον χώρο κάθε είδους αντικειμένου 
(χαρτιά, φύλλα, μεταλλικά αντικείμενα, πευκοβελόνες κλπ.) και απόρριψή τους στον Χ.Υ.Τ.Α. Λέσβου. 
Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των υλικών στον 
ΧΥΤΑ Λέσβου. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.): 60 € 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                        
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.:   40 /2017 
 
 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΛΠ  

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΣΤΡ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ € 

ΔΑΠΑΝΗ € 

1 Κοπή χόρτων με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή και καθαρισμός 
χώρου. 

στρ. 1 1424,3 60 
85.458,00 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  12,08 

ΣΥΝΟΛΟ 85.470,08 
 

Φ.Π.Α. 17% 14.529,92 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΎΝΟΛΟ 100.000,00 
 
 
 

 
 
     

 
 
 

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                        
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ.:   40 /2017 
 
 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΛΠ  

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 

 
 
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο εργασίας 

 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση της εργασίας: «ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΩΝ ΥΨΗΛΩΝ  
ΧΟΡΤΩΝ ΚΛΠ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ».  Η  μελέτη αφορά την πραγματοποίηση 
εργασιών κοπής θάμνων, χόρτων και καθαρισμοί σε συγκεκριμένους χώρους του  βορειοδυτικού 
τμήματος του Δήμου Λέσβου και συγκεκριμένα στις Δημοτικές Ενότητες  Αγίας Παρασκευής, Ερεσού-
Αντίσσης, Καλλονής, Μανταμάδου, Μήθυμνας και Πέτρας. 

 
 

Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η προκειμένη εργασία διέπεται από τις διατάξεις της περί Δήμων και Κοινοτήτων κείμενης Νομοθεσίας 
και των συναφών διατάξεων του Ν.3463/2006,του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄)Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης και των 
σχετικών οδηγιών και εγκυκλίων του Υ.Π.Ε.Σ.Δ.ΔΑ., του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»ΦΕΚ τ.Α΄/147/8-8-
2016 και του Αστικού Κώδικα.  
 

Άρθρο 3ο 
Συμβατικά στοιχεία 

 
Συμβατικά στοιχεία της εργασίας με τη σειρά που ισχύουν είναι:  



 
H Σύμβαση 
Η Διακήρυξη  
το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
To Τιμολόγιο Μελέτης  
Ο Προϋπολογισμός  
Η Τεχνική Περιγραφή  
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  
Τα από τον οικονομικό φορέα πλήρη τεχνικά στοιχεία που θα δοθούν από την προσφορά.  
 

Άρθρο 4ο  
Προϋπολογισμός της εργασίας – Χρηματοδότηση  

Ο προϋπολογισμός της εργασίας είναι 85.470,08 € συν 14.529,92 € για Φ.Π.Α. 17%. Συνολικά δηλαδή 
100.000 €. Η εργασία θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Λέσβου του οικονομικού έτους 
2017 (Κ.Α. 35. 6279.0004) και οι πληρωμές του αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016 και τις ισχύουσες εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών και όσα ισχύουν από τις διατάξεις "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων 
και κοινοτήτων" τον χρόνο δημοπράτησης της εργασίας.  
 
 

Άρθρο 5ο 
Μελέτη συνθηκών της εργασίας 

 
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε κι έλαβε αυτός υπόψη του κατά τη 
σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες της εργασίας, δηλαδή τη θέση της εργασίας και των 
μερών αυτής, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, την κατάσταση των οδών, την ευχέρεια 
εξεύρεσης εργατικών χεριών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε 
άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές, συνθήκες τα δυνάμενα να προκύψουν ζητήματα, τα οποία μπορούν 
με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος και το χρόνο της εργασίας και ότι η εργασία θα 
εκτελεσθεί σύμφωνα με τη σύμβαση με την οποία πρέπει να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.  
 
 

Άρθρο 6ο 
Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας – Ποινικές ρήτρες 

 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας είναι έως 31/10/2017. Σε περίπτωση υπέρβασης της 
παραπάνω προθεσμίας από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το 
αρ.218 του Ν.4412/2016. Μετά την υπέρβαση της παραπάνω προθεσμίας, ο εργοδότης, μπορεί να 
κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως 
αναφέρονται στην παρ.1γ του αρ.203 του Ν.4412/2016 και αναλύονται στο αρ.23 του παρόντος.  
 
 

Άρθρο 7ο 
Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προφορών 



Οι οικονομικές προσφορές θα συνταχθούν και υποβληθούν στο ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς 
της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρ. 95 του Ν. 4412/2016. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.  

 
 
 
 
 

Άρθρο 8ο 
Επιλογή διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης 

Η εκτέλεση της εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με τους όρους 
που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωση ισότιμων 
προσφορών, ο Δήμος Λέσβου θα επιλέξει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με άρ. 90 του Ν.4412/2016.  
 
 

Άρθρο 9ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα ίσο με τρείς (3) μήνες 
από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης (άρ. 97 του Ν.4412/2016).  
 
 

Άρθρο 10ο 
Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής: Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α 
του Ν.4412/16)  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την 
υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).  
Επιστροφή Εγγυήσεων:  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: α) την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή 
την έκδοση απόφασης επ’ αυτών και  
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)  



Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)  
 

Άρθρο 11ο 
Εγκατάσταση -Έναρξη εργασιών αναδόχου εκτέλεσης εργασίας  

 
Η εγκατάσταση και η έναρξη των εργασιών του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της  
σύμβασης, και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. 
 
 
 

Άρθρο 12ο 
Παρακολούθηση της σύμβασης 

 
Η Υπηρεσία ορίζει με απόφασή της ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας για την 
παρακολούθηση της σύμβασης, καθώς και τα λοιπά, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν.4412/2016.  
 

Άρθρο 13ο 
Ορισμός επιβλέποντος της εργασίας του αναδόχου 

 
Την επίβλεψη των εργασιών από την πλευρά του αναδόχου, έχει είτε αυτοπροσώπως ο ανάδοχος ή 
αντιπρόσωπος αυτού.  
 

Άρθρο 14ο 
Υποχρεώσεις αναδόχου 

 
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται ως εξής:  
 
1) Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει διάγραμμα 
προγραμματισμού εκτέλεσης των εργασιών. Στην περίπτωση που κατά την υπογραφή της σύμβασης 
δεν προσκομιστεί και ο προγραμματισμός δεν θα υπογραφεί η σύμβαση. Ο προγραμματισμός αυτός 
αφού εγκριθεί από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, θα τεθεί σε αυστηρή εφαρμογή από τον 
ανάδοχο. Είναι δυνατόν όμως από την Υπηρεσία να γίνουν μικρές τροποποιήσεις κατά την διάρκεια του 
χρόνου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. 
 
2) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα και τις ποσότητες των 
διαφόρων μερών της εργασίας, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της μελέτης και το κατατεθέν 
χρονοδιάγραμμα   
 
3) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, στην αρχή κάθε εβδομάδας, να ενημερώνει την υπηρεσία για το 
πρόγραμμα εργασιών της τρέχουσας εβδομάδας, καθώς και να μετακινεί τον επιβλέποντα στους 
χώρους εργασίας, όταν υπάρχει κώλυμα μετακίνησης.  
 



4) Ο ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωση ή αύξηση των τιμών για μεταβολές στις εργασίες που 
πραγματοποιεί. Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες εργασίες και προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα (π.χ. δυσμενείς συνθήκες, όπως έκτακτα καιρικά φαινόμενα, 
ανεμοθύελλες κ.λ.π.), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργασθεί υπερωριακά, εφόσον τον διατάζει η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και μετά από άδεια των αρμοδίων αρχών, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.  
 
5) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, 
μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε μέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε 
περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας όπως είναι 
οι δαπάνες μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών 
επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της 
μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λ.π. οι δαπάνες λειτουργίας, απόσβεσης, μισθών, 
μηχανημάτων και οχημάτων, φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες 
αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο της εργασίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά 
κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την τεχνική εκτέλεση της εργασίας.  
Η υπηρεσία δύναται ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των 
συνεργείων, αν κρίνει ότι η εκτέλεση των εργασιών δεν είναι ικανοποιητική. 
 
6) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να τηρεί  Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο συμπληρώνεται τις ημέρες 
των επεμβάσεων για τις εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, για τις περιοχές επέμβασης και για 
κάθε άλλο σχετικό με την Εργασία σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. Την ευθύνη της τήρησης και 
φύλαξης του Ημερολογίου σε χώρο  του, θα έχει ο Ανάδοχος και ο επιβλέπων θα μπορεί να έχει 
πρόσβαση σε αυτό ανά πάσα στιγμή.  
 
7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο 
για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι 
υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ειδικότερα:  
 
Κάθε ανοικτό μέτωπο εργασίας θα περιφράσσεται από την στιγμή έναρξης των εργασιών και καθ' όσο 
χρονικό διάστημα είναι υπό εξέλιξη αυτές. Η περίφραξη θα γίνεται με πλαστικό δικτυωτό πλέγμα και θα 
στηρίζεται σε στυλίσκους, οι οποίοι θα φέρονται σταθερά σε βάση ή θα πακτώνονται στο έδαφος. Οι 
στυλίσκοι θα τοποθετούνται ανά μέτρο και θα φέρουν ειδικά γαντζάκια στήριξης επ' αυτών του 
πλέγματος. Με το σύστημα αυτό θα περιφράσσεται ο χώρος εργασίας εξ' ολοκλήρου.  
 
Για τη λήψη των μέτρων της πρόληψης και για τον έλεγχο των ατυχημάτων, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος: Να ενημερώσει όλο το προσωπικό για τη σημασία που έχουν: α) τα μέτρα ασφαλείας, 
β) Η ακρίβεια των χειρισμών και κινήσεων, γ) Το κατάλληλο ντύσιμο για την εργασία από άποψη 
ασφάλειας, εργονομίας και υγιεινής.  
 
8. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 
επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολή τους.  
9. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή 
εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της 



εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές κι εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή 
διακοπή λειτουργίας του και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση 
αποκατάσταση των τυχών βλαβών ή διακοπών.  
10. Να παίρνει όλα τα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν 
αυτά, των εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου και να εκτελεί τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, 
τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντος ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια 
που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.  

 
 
 

Άρθρο 15ο 
Τήρηση νόμων, Αστυνομικών Διατάξεων, Έκδοση αδειών 

 
1. Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους 
Νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις Αστυνομικές Διατάξεις ή διαταγές, 
καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας, Διοικητικής ή άλλης Αρχής που θα 
αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιοδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο ή / και τις εργασίες 
του.  
2. Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος τηρεί τους Νόμους κλπ, υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία τις Διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ’ αυτόν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της εργασίας και τα έγγραφα των διαφόρων αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα 
ελέγχου, ασφαλείας κλπ.  
3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί την τάξη και την πειθαρχία στην περιοχή των Εργασιών, τα 
Εργοτάξια και γενικά σε όλες τις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες.  
4. Εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στο Συμφωνητικό, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση κάθε 
άδειας που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κλπ. από την εκάστοτε αρμόδια 
Υπηρεσία και που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του.  
 
 

Άρθρο 16ο 
Ατυχήματα και ζημιές 

Ο εργοδότης δεν επιβαρύνεται με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου, καθώς 
επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των 
μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε 
φύσης κοινωφελή έργα. Υπεύθυνος για την αποκατάσταση ατυχημάτων και ζημιών είναι ο ανάδοχος.  
 
 

Άρθρο 17ο 
Πρόληψη ατυχημάτων – Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας – Διευκόλυνση κυκλοφορίας 

 
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων κι ευθυνών του, παίρνει τα 
απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων στο προσωπικό και κάθε τρίτο, καθώς επίσης και 
για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. Ζημιές που θα προκληθούν από αμέλεια του αναδόχου 



αποκαθίστανται αμέσως με ευθύνη και φροντίδα αυτού, άλλως η επανόρθωση γίνεται από τον 
εργοδότη εις βάρος του πρώτου. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου.  
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας θα πρέπει 
απαραίτητα να συνεννοείται με την υπηρεσία επίβλεψης από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας Κίνησης. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως με δικές του δαπάνες να τοποθετήσει πινακίδες καθοδήγησης της 
κυκλοφορίας των οχημάτων. Επίσης οφείλει με δαπάνες του να περιφράξει κάθε επικίνδυνη για την 
κυκλοφορία οχημάτων και πεζών θέση και να επισημαίνει αυτή, με την τοποθέτηση εμποδίων και 
πινακίδων σε εμφανή σημεία.  
 
 

Άρθρο 18ο 
Προσωπικό αναδόχου 

 
Το προσωπικό που θα εργαστεί πρέπει να είναι ειδικευμένο και πεπειραμένο για το είδος της εργασίας 
που θα κάνει, σύμφωνα και με τα δηλωθέντα στην Προσφορά του. Η επίβλεψη έχει δικαίωμα να 
ζητήσει την αντικατάσταση κάθε εργάτη, τεχνίτη κλπ. εφόσον κριθεί ότι δεν έχει τα απαιτούμενα 
εμπειρικά ή επιστημονικά προσόντα ή είναι απειθής, προκλητικός κλπ. Ο έλεγχος που ασκείται από τον 
εργοδότη στο προσωπικό του αναδόχου έχει σκοπό τη διασφάλιση της αποπεράτωσης της εργασίας 
κατά τον καλύτερο τρόπο. Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τον απαιτούμενο αριθμό 
προσωπικού και μηχανημάτων, για την αδιάκοπη εκτέλεση της εργασίας.  
Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει, εάν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, δεύτερο 
συνεργείο για ταυτόχρονη εργασία σε περισσότερα σημεία, με τα κατάλληλα μηχανήματα, εργαλεία, 
οχήματα αποκομιδής των υπολειμμάτων και τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού.  
Επίσης, ό,τι συμπληρωματικά αναφέρεται στο Ν.4412/2016.  
 
 

Άρθρο 19ο 
Νυχτερινή υπερωριακή εργασία-εργασία τις Εορτές και τις αργίες 

 
Επιτρέπεται η εκτέλεση νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, 
σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους, εκτός εάν υπάρχει ρητή 
απαγορευτική δαπάνη της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση.  
Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Νόμους και 
Κανονισμούς που αφορούν τέτοια εργασία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία γραπτά, πριν από 24 τουλάχιστον ώρες, την πρόθεσή του να εκτελέσει εργασία 
νυχτερινή, υπερωριακή ή κατά τις Αργίες και Εορτές. Εφ’ όσον για την ασφάλεια της εργασίας ή την 
Ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας η νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η εκτέλεση 
εργασίας κατά τις Αργίες και τις Εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την εκτελεί χωρίς 
αντίρρηση και χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση.  
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα συνηγορήσει μεν, εφ’ όσον κρίνεται 
απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν 
μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις Αρμόδιες Αρχές.  



Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει 
δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου.  
Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του 
πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς και 
κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών.  

 
 
 
 
 
 

Άρθρο 20ο 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 

Ο τυχόν απαιτούμενος, για την εκτέλεση της εργασίας μηχανικός εξοπλισμός προβλέπεται και 
καθορίζεται εκάστοτε στην Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές και ο ανάδοχος δηλώνει την ευθύνη 
για προσκόμισή του με την προσφορά του (φάκελος Τεχνικών στοιχείων). Ο εξοπλισμός αυτός αν δε 
διατίθεται εξ’ αρχής από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία 
να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά.  

 
Άρθρο 21ο 

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι. 
α. Για τους Γεωτεχνικούς (Γεωπόνοι, Δασολόγοι), άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ σε ισχύ 
την ημέρα του διαγωνισμού.  
β. Για τους λοιπούς διαγωνιζόμενους, πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής 
οργάνωσης με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και θα 
βεβαιώνεται η οικονομική τακτοποίησή τους.  
 

Άρθρο 22ο 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  
 
α) να προσκομίσουν κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι προηγούμενες συνεργασίες για εργασία 
ίδια με τη ζητούμενη με δημόσιους φορείς ή Ν.Π.Ι.Δ., με στοιχεία όπως ο προϋπολογισμός, η 
περιγραφή εργασιών και η διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω, ο οποίος θα συνοδεύεται από 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από τις αναθέτουσες αρχές, συντασσόμενα ή θεωρούμενα από αυτές για 
την καλή και εμπρόθεσμη παράδοση.  
 
β) να διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού και μηχανημάτων, για την αδιάκοπη εκτέλεση 
της εργασίας. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει, τον αριθμό των  ατόμων που 



προβλέπονται από την τεχνική περιγραφή της μελέτης με συνεργεία για ταυτόχρονη εργασία ανά 
Δημοτική Ενότητα, με τα κατάλληλα μηχανήματα, εργαλεία, οχήματα αποκομιδής των υπολειμμάτων 
και τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού.  
 
γ) Την επίβλεψη των εργασιών από την πλευρά του αναδόχου να έχει είτε αυτοπροσώπως ο ανάδοχος ή 
αντιπρόσωπος αυτού.  
 
δ) να διαθέτει, τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό  
 

 
 

Άρθρο 23ο 
Εκτέλεση της Εργασίας 

 
1. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Πρασίνου και Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης του Δήμου, όπως αυτές αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές 
και στο Τιμολόγιο μελέτης. Για οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, 
πριν από κάθε εκτέλεση εργασίας να ζητά έγκαιρα τις οδηγίες του Επιβλέποντα, έτσι ώστε οι εργασίες 
να εκτελούνται μέσα στη συμβατική προθεσμία.  
 
2. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή, εμπρόθεσμη και οικονομική 
κατασκευή της Εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και με όλες τις οδηγίες, στοιχεία, 
υποδείξεις και εντολές που θα του δώσει η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Εργασίας. Αν 
παρουσιαστεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή ατέλεια ή αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει ή 
παρουσιαστεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του κατά τη Σύμβαση ή το Νόμο, είναι υποχρεωμένος να 
αποζημιώσει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε θετική ζημία που θα οφείλεται στο λόγο αυτό, επιπλέον 
των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης που υποχρεούται να καταβάλλει σύμφωνα με όσα 
προβλέπει η Σύμβαση.  
 
3. Αν κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, η Υπηρεσία θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας του Αναδόχου 
ή τα υλικά και το εργοταξιακό προσωπικό του ή ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τα 
εφόδια ή οι αποθήκες του δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να εξασφαλίζουν  
την τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη ακόμη και απόλυτη σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης 
εκτέλεσης της Εργασίας ή για να εγγυηθούν για την ασφάλεια του προσωπικού και των τρίτων, τότε σε 
οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διατάξει τον Ανάδοχο να 
συμμορφωθεί με απαιτήσεις της Σύμβασης και τις εντολές της μέσα σε τακτή προθεσμία και να 
φροντίσει άμεσα για την τακτοποίηση των παραπάνω ατελειών ή εκκρεμοτήτων, χωρίς αυτός να έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει καμία πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση τιμών ή παράταση προθεσμιών. Η άσκηση ή 
όχι από την Υπηρεσία του δικαιώματος αυτού της παρέμβασης δεν μειώνει κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
ευθύνες του Αναδόχου.  
 
4. Συμφωνείται ρητά ότι ο Μηχανικός Εξοπλισμός και το Προσωπικό, που δηλώνονται κατά την 
προσφορά και δείχνουν τα κατά ελάχιστον απαιτούμενα όρια μηχανικού εξοπλισμού και εργοταξιακού 
προσωπικού για την εκτέλεση της Εργασίας, έχουν απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν με 



κανένα τρόπο την Υπηρεσία στην εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου αυτού. Η Υπηρεσία δικαιούται 
κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της Εργασίας να ζητήσει αύξηση του μηχανικού εξοπλισμού κατά είδος 
και αριθμό ή την προσκόμιση εξοπλισμού που δεν αναφέρεται στα δηλωμένα ή την αύξηση του 
εργοταξιακού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της Εργασίας και ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με αυτό, χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμία πρόσθετη πληρωμή.  
 
5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν4412/2016.  
 

Άρθρο 24ο 
Ποινικές ρήτρες 

 
1. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.  
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύναται να ανακαλούνται με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις άνω τμηματικές 
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με 
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  
2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο.  
 

 
Άρθρο 25ο 

Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 
1) Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  
 
α) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και  
β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων.  
2) Στην περίπτωση συνδρομής λόγω έκπτωσης του αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον 
ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 και 
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος 



θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και ό,τι άλλο 
αναφέρεται στο σχετικό άρθρο.  
3) Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
κυρώσεις που αναφέρονται στο άρ. 203 του Ν.4412/2016.  
 
 
 
 
 

Άρθρο 26ο 
Ανωτέρα βία 

 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
 

Άρθρο 27ο 
Επιμετρήσεις 

Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου, τα δε επιμετρητικά στοιχεία 
λαμβάνονται από κοινού, από τον επόπτη και τον εκπρόσωπο του αναδόχου και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από ζυγολόγια του ΧΥΤΑ Λέσβου περί μεταφοράς των προϊόντων κοπής. 
Ο ανάδοχος θα συντάξει την πρώτη επιμέτρηση πριν την πάροδο των 30 πρώτων ημερών εργασιών, 
κατά διακριτά μέρη για τις εργασίες που εκτελέστηκαν και θα τις υποβάλλει για έλεγχο στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, αφού την υπογράψει. Κατόπιν αυτής, συντάσσεται επόμενη καταμέτρηση μετά 
από δύο (2) μήνες και άλλη μία τελική επιμέτρηση με την ολοκλήρωση των εργασιών. Η επιμέτρηση 
περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της, με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του 
τιμολογίου που εκτελέσθηκε με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών. Η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν 
διόρθωση των υπολογισμών, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και ενημερώνει τον ανάδοχο.  
Οι επιμετρήσεις θα πρέπει να δίνονται και σε ηλεκτρονική μορφή, σε συμβατό πρόγραμμα ανάγνωσης 
και επεξεργασίας κειμένου με αυτό της Υπηρεσίας.  
 

 
Άρθρο 28ο 

Τρόπος πληρωμής – Πιστοποίηση 
Δεν θα χορηγηθεί καμία προκαταβολή. Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τμηματικά, κατά τη διάρκεια της 
συμβάσεως (σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/16) με τη σύνταξη των επιμετρήσεων, της 
πιστοποίησης, του πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του/ των τιμολογίων συνοδευόμενο 
απαραίτητα με το εκδιδόμενα ζυγολόγια από ΧΥΤΑ Λέσβου,  μεταφοράς των προϊόντων κοπής. Η πρώτη 
πιστοποίηση θα συνταχθεί μετά από δύο (2) μήνες και άλλη μία τελική πιστοποίηση με την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 



Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 
συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα 
αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.  
Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής 
δικαιολογητικά:  
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219.  
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.  
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) 
Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16)  
Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για υπηρεσία. Όλες οι σχετικές με τη 
διενέργεια της εργασίας δαπάνες, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού εξόδου (Κ.Α.Ε.) του 
προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων.  
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 
μέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσίας από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή 
«οφειλέτης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να 
απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.  
 

 
Άρθρο 29ο 

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 132, του ν 4412/16  
 
 

Άρθρο 30ο 
Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 

 
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο 
ανάδοχος άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:  
1. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, δηλαδή 
τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών που μπορεί να 
οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής μεταφοράς επί τόπου κι επιστροφής των 
μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφαλιστικά τους.  

2. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικού των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από 
εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες για τα 
ημερομίσθιά τους, ημεραργίες ασφαλίσεις, ώρες εργασίας αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π.  

3. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων και των μηχανημάτων.  



4. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου, καμία αξίωση ή 
διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων σε σχέση με τις αποδόσεις των 
εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές του προϋπολογισμού μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο 
διαγωνισμό.  
 
Τέλος, καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί, ούτε για τις ποσότητες και τις 
αποστάσεις μεταφοράς των υλικών, των εργαλείων και των εργατών, ούτε για τις απαιτήσεις των 
εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων και υλικών.  
 
 
 
 

Άρθρο 31ο 
Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσης σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με 
το άρθρο 273 του Ν.3463/2006, το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 205 του Ν.4412/2016.  
 

 
 

Άρθρο 32ο 
Αναθεώρηση τιμών προσφοράς 

 
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή τιμών δεν υπόκεινται, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της λήξης ισχύος της σύμβασης.  
 
 

 
Άρθρο 33ο 

Παραλαβή εργασιών 
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την 
επιτροπή παραλαβής και την έγκριση αυτών, όπως προβλέπεται από το άρ. 219 του Ν.4412/2016.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Άρθρο 34ο 
Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές 

 
Για την ανωτέρω εργασία ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα αντίστοιχα άρθρα 
του τιμολογίου, τις σχετικές εν ισχύ εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν την 
εκτέλεση των εργασιών και το συνταχθέν από την Υπηρεσία κεφάλαιο της μελέτης Τεχνική Περιγραφή. 
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