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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ    
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Αριθμ. Μελζτησ: 198/2018 

ΕΡΓΑΙΑ: Τδραυλικι ςφνδεςθ δεξαμενϊν φδατοσ και επιςκευι 
υδραυλικϊν - αποχετευτικϊν εγκαταςτάςεων ςτο WC 
του Ρουςζλειου Δθμοτικοφ Θεάτρου Μυτιλινθσ 

 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 6.800,00 € 
ΠΙΣΩΗ:                      7.956,00 €  
ΚΑ:  15.6261.0001 

 
 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθ δαπάνθ για τισ εργαςίεσ για τθν υδραυλικι ςφνδεςθ δεξαμενϊν φδατοσ του 
Δθμοτικοφ Θεάτρου κακϊσ και τθν ςυντιρθςθ των υδραυλικϊν - αποχετευτικϊν εγκαταςτάςεων ςτα WC. 
Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν περιγράφονται παρακάτω: 
 

1. Τδραυλική ςφνδεςη δεξαμενών φδατοσ 
Αφορά τθν υδραυλικι ςφνδεςθ τθσ νζασ δεξαμενισ θ οποία καταςκευάςτθκε πρόςφατα ςτον εξωτερικό 
χϊρο του Δθμοτικοφ Θεάτρου, με αντίςτοιχεσ που ζχουν ιδθ καταςκευαςτεί ςτου υπόγειουσ χϊρουσ του 
κεάτρου, για τισ ανάγκεσ πυρόςβεςθσ του κεάτρου. Περιλαμβάνει παντόσ είδουσ εργαςία που κα απαιτθκεί 
μαηί με όλα τα υλικά – μικροχλικά, κακϊσ και τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου του δθμοτικοφ 
κεάτρου όπου κα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ. 
2. Επιςκευή υδραυλικών - αποχετευτικών εγκαταςτάςεων WC 
Περιλαμβάνει τθν επιςκευι των υδραυλικϊν & αποχετευτικϊν δικτφων ςτα WC του υπογείου του 
δθμοτικοφ κεάτρου. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται θ επιςκευι προβλθματικϊν ςωλθνϊςεων, θ 
αντικατάςταςθ φκαρμζνων ειδϊν υγιεινισ, θ αποκατάςταςθ του χϊρου μετά τισ παρεμβάςεισ.  
τθν τιμι περιλαμβάνεται παντόσ είδουσ εργαςία που κα απαιτθκεί όλα τα υλικά – μικροχλικά. 
 

Σο κόςτοσ τθσ δαπάνθσ κα καλυφκεί από τον προχπολογιςμό του Διμου Λζςβου, για το οικονομικό ζτοσ 

2018, ΚΑ 15.6261.0001 με τίτλο «Τδραυλικι ςφνδεςθ δεξαμενϊν φδατοσ και επιςκευι υδραυλικϊν - 

αποχετευτικϊν εγκαταςτάςεων ςτο WC του Ρουςζλειου Δθμοτικοφ Θεάτρου Μυτιλινθσ».  

Σο ποςό κα ανζλκει ςτα 7.956,00  ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 17%. 

                                                                                          

                      

 
Μυτιλινθ, Δεκζμβριοσ 2018 

 
Ο υντάξασ 

 

 
Η προϊςταμζνθ του τμιματοσ Η/Μ 

ζργων & ςθματοδότθςθσ 

 
Η Προϊςτάμενθ τθσ Διεφκυνςθσ 

Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Διμου Λζςβου 
 
 

Μαρίνοσ αραντινόσ 
Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ  

Δζςποινα Μακρι 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ  

Μαριάνκθ τυλιανίδου 
Αγρονόμοσ & Σοπογράφοσ Μθχανικόσ 

 

                                                                                                    



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ    
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Αριθμ. Μελζτησ: 198/2018 

ΕΡΓΑΙΑ: Τδραυλικι ςφνδεςθ δεξαμενϊν φδατοσ και επιςκευι 
υδραυλικϊν - αποχετευτικϊν εγκαταςτάςεων ςτο WC 
του Ρουςζλειου Δθμοτικοφ Θεάτρου Μυτιλινθσ 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 6.800,00 € 
ΠΙΣΩΗ:                      7.956,00 €  
ΚΑ:  15.6261.0001 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

  

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
μζτρηςησ 

Ποςότητα 
Σιμή 

μονάδοσ 
Δαπάνη 

1 Τδραυλικι ςφνδεςθ δεξαμενϊν φδατοσ Σεμ. 1.00 3,400.00 € 3,400.00 € 

2 
Επιςκευι υδραυλικϊν - αποχετευτικϊν 
εγκαταςτάςεων WC 

Σεμ. 1.00 3,400.00 € 3,400.00 € 

φνολο εργαςιϊν 6,800.00 € 

ΦΠΑ 17% 1,156.00 € 

Γενικό φνολο 7,956.00 € 

         
 

Μυτιλινθ, Δεκζμβριοσ 2018 
 

Ο υντάξασ 
 

 
Η προϊςταμζνθ του τμιματοσ Η/Μ 

ζργων & ςθματοδότθςθσ 

 
Η Προϊςτάμενθ τθσ Διεφκυνςθσ 

Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Διμου Λζςβου 
 
 

Μαρίνοσ αραντινόσ 
Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ  

Δζςποινα Μακρι 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ  

Μαριάνκθ τυλιανίδου 
Αγρονόμοσ & Σοπογράφοσ Μθχανικόσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ    
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Αριθμ. Μελζτησ: 198/2018 

ΕΡΓΑΙΑ: Τδραυλικι ςφνδεςθ δεξαμενϊν φδατοσ και επιςκευι 
υδραυλικϊν - αποχετευτικϊν εγκαταςτάςεων ςτο WC 
του Ρουςζλειου Δθμοτικοφ Θεάτρου Μυτιλινθσ 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 6.800.00 € 
ΠΙΣΩΗ:                      7.956,00 €  
ΚΑ:  15.6261.0001 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που αναλφονται ςτθν τεχνικι περιγραφι τθσ 
μελζτθσ, κακϊσ θ ΣΤΔΛ δε διακζτει το ανάλογο τεχνικό προςωπικό. 
  
ΑΡΘΡΟ  2ο. ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Η ανάκεςθ  των υπθρεςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

1. Σο Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
2. Σο Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
3. Σο ΠΔ 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο.  ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

1. Η υπογραφείςα φμβαςθ 
2. Ο ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 
3. Η υγγραφι Τποχρεϊςεων 
4. Η Σεχνικι Περιγραφι 
5. Η υποβλθκείςα προςφορά 

 

Σα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. ε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ διατάξεισ ι 

όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, κατά τθ ςειρά 

προτεραιότθτασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ – KAE 

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου Λζςβου οικ. ζτουσ 2018, ΚΑ 15.6261.0001, το 

ςφνολο τθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ ανζρχεται ςτο ποςόν των 7,956.00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Π.Α. 17%. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Η προςφορά, υποβάλλεται ςτο Διμο Λζςβου, ςτθ Μυτιλινθ Λζςβου, ςε διεφκυνςθ που κα προςδιοριςτεί 

ςτθ διακιρυξθ, ι ςτο πρωτόκολλο τθσ Τπθρεςίασ, μζςα ςε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. Η 

προςφορά υποβάλλεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Επίςθσ, όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ςυντάςςονται 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ο ενιαίοσ αυτόσ φάκελοσ προςφοράσ περιλαμβάνει τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

1. Φορολογική ενημερότητα ςε ιςχφ 
2. Αςφαλιςτική ενημερότητα ςε ιςχφ 
3. Απόςπαςμα ποινικοφ μητρώου, ότι δεν ζχει υποπζςει ςε κανζνα από τα αδικιματα των 

περιπτϊςεων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, του άρκρου 73, του Ν4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 
147) 

Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ του ικανότθτασ οφείλει ο διαγωνιηόμενοσ, επίςθσ να κατακζςει:  

4. Πιςτοποιητικό εγγραφήσ οικείου φορζα εκδόςεωσ τελευταίου διμήνου από το οποίο κα 
φαίνονται θ εγγραφι του ςε αυτό, το είδοσ των εργαςιϊν του και θ άςκθςθ του κατά το τρζχον 



 

 

οικονομικό ζτοσ ι πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, ςχετικά με τθν 
εγγραφι του ςτα μθτρϊα του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμουσ επαγγελματικοφσ 
καταλόγουσ.  

5. Οικονομική προςφορά, θ οποία υποχρεωτικά πρζπει να παρουςιάηει το ςυνολικό ποςό ςε ευρϊ 
ολογράφωσ και αρικμθτικά, ζναντι του οποίου προτίκεται να εκτελζςει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ τισ 
υπθρεςίεσ του, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. Δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ αμοιβι για τθν 
παροχι από πλευράσ αναδόχου ςυνεχοφσ υποςτιριξθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο 
τθσ αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ των υπθρεςιϊν του. 
 

ε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τον ςυμμετζχοντα ςτοιχεία 

απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ του ευλόγου ι μθ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ, ο δε ςυμμετζχοντασ 

υποχρεοφνται να παρζχει αυτά. 

Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ, ι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Η διαδικαςία ανάκεςθσ, κα γίνει με ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ του Δθμάρχου Λζςβου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ είναι είκοςι πζντε  (25) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ. 

Ο τόποσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν είναι το Ρουςζλλειο Δθμοτικό Θζατρο Μυτιλινθσ επί τθσ οδοφ 

Κουντουριϊτθ 13 ςτθ Μυτιλινθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο. ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ 

Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν ςτακερζσ 

και αμετάβλθτεσ.   

 

ΑΡΘΡΟ 8ο.  ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν με χρθματικό ζνταλμα, που κα 

εκδίδει θ Τπθρεςία ςτο όνομα του δικαιοφχου, κατόπιν υποβολισ του ανάλογου παραςτατικοφ που 

αντιςτοιχεί ςτισ υπθρεςίεσ που ζχουν εκτελεςκεί από τον ανάδοχο.  

Η αρμόδια επιτροπι για τθν καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν κα ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό καλισ 

εκτζλεςθσ, το οποίο κα διαβιβάηει ςτο λογιςτιριο του Διμου για τθν πλθρωμι του αναδόχου με φροντίδα 

τθσ Δ/νςθσ Πολιτιςμοφ. 

το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο ειςφορζσ, φόροι και βάρθ. Η 

αμοιβή δεν υπόκειται ςε καμία αναθεώρηςη για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςταθερή 

και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ιςχφοσ τησ εντολήσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο.  ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Η Παροχι Τπθρεςιϊν του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με όςα κα περιλθφκοφν ςτθ ςφμβαςθ και με τισ 

ιςχφουςεσ κεςμικζσ διατάξεισ. τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ο Διμοσ Λζςβου κρίνει ότι δεν τθροφνται 

οι όροι τθσ ςφμβαςθσ ζχει το δικαίωμα να επιβάλλει προφορικζσ & ζγγραφεσ ςυςτάςεισ. Εάν παρά ταφτα 

ο ανάδοχοσ εξακολουκεί να μθν τθρεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να κινθκεί θ διαδικαςία κιρυξθσ 

του ςε ζκπτωτο ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ. Η απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του Διμου 

Λζςβου, με βάςθ τθν οποία ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ οποία πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ, 

κοινοποιείται ςτον ανάδοχο με απόδειξθ παραλαβισ. 

 

  



 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο.  ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω 

και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και 

επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 

φυςικά γεγονότα, κεομθνία, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο 

εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, 

αιφνίδια αςκζνεια, κάνατοσ κ.α. ςτθ περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο 

εντολοδόχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε 

ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ, για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ 

ανωτζρασ βίασ. 

Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με το τεχνικό 
προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ τθσ Τπθρεςίασ Πολιτιςμοφ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ τισ 
παρατθριςεισ που γίνονται, ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που 
περιγράφονται ςτθ Σεχνικι Ζκκεςθ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ, διατάγματα, υπουργικζσ αποφάςεισ ι 
αςτυνομικζσ διατάξεισ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων του και του προςωπικοφ ςτο 
Ρουςζλλειο Δθμοτικό Θζατρο Μυτιλινθσ. 

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ πρόςκλθςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

5. Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν που τθν ςυνοδεφουν. 

6. Από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει και ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τισ Τπθρεςίεσ του ςτθ Δ/νςθ Πολιτιςμοφ του Διμου 
Λζςβου. 

7. Ο ανάδοχοσ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ μπορεί να ηθτιςει επιπλζον πλθροφορίεσ 
μόνο από τθν αρμόδια Τπθρεςία του Διμου Λζςβου ςε ότι αφορά το ςυμβατικό αντικείμενο, 
υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του, οποιεςδιποτε παρατθριςεισ του ςχετικά με τθν εκτζλεςθ 
του ζργου. 

8. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ από τον Ανάδοχο, 
υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

9. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει κάκε ευκφνθ και κακίςταται μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για 
οποιεςδιποτε φκορζσ ι ηθμίεσ που προξζνθςε κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 

10. Συχόν ηθμιζσ που κα προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ κα βαρφνουν τον 
ανάδοχο. 

11. Ο ανάδοχοσ ςτα πλαίςια των υποχρεϊςεων του, οφείλει εγκαίρωσ να ενθμερϊνει τον Διμο Λζςβου, 
για προβλιματα που προκφπτουν ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ που παρζχει και να διατυπϊνει τισ 
προτάςεισ του. Ρθτά διευκρινίηεται ότι αποφάςεισ ςε ειδικά κζματα ςυνεργαςίασ και ςε ενδεχόμενα 
κζματα δθμοςιότθτασ και ςυναφι λοιπά ηθτιματα, λαμβάνει μόνο ο Διμαρχοσ Λζςβου ωσ 
εκπρόςωποσ του Διμου Λζςβου. τισ αποφάςεισ αυτζσ προςαρμόηει ο ανάδοχοσ τισ υπθρεςίεσ του 
εκτόσ από τα κζματα που ρθτά προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία. 

12. Όλα τα υλικά  που κα χρθςιμοποιθκοφν για αντικατάςταςθ των φκαρμζνων κα είναι καινοφργια, 
αρίςτθσ ποιότθτασ, εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (Τπουργείο Εμπορίου κ.λ.π.) και 
ςφμφωνα με τισ διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραφζσ (ISO, CE-marking, κ.λ.π). 

13. το τζλοσ των εργαςιϊν του οφείλει να κατακζςει και γραπτι εγγφθςθ καλισ και αςφαλοφσ των 
ςυςτθμάτων  των εγκαταςτάςεων για δφο ζτθ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να υποκαταςτακεί ςτθ ςφμβαςθ ι κάποιο μζροσ αυτισ από άλλο φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο που διακζτει τα απαιτοφμενα προςόντα. τθν περίπτωςθ που ο Διμοσ Λζςβου επικυμεί κάτι 

τζτοιο, πρζπει να δοκεί τουλάχιςτον 10ιμερθ γραπτι προειδοποίθςθ προσ τον ανάδοχο και εφόςον ο 



 

 

ανάδοχοσ ςυμφωνεί, αυτό κα γίνει φςτερα από ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Διμου Λζςβου,  που κα 

χορθγείται ζπειτα από ςχετικι απόφαςθ του. 

 

 
Μυτιλινθ, Δεκζμβριοσ 2018 

 
Ο υντάξασ 

 

 
Η προϊςταμζνθ του τμιματοσ Η/Μ 

ζργων & ςθματοδότθςθσ 

 
Η Προϊςτάμενθ τθσ Διεφκυνςθσ 

Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν Διμου Λζςβου 
 
 

Μαρίνοσ αραντινόσ 
Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ  

Δζςποινα Μακρι 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ  

Μαριάνκθ τυλιανίδου 
Αγρονόμοσ & Σοπογράφοσ Μθχανικόσ 

 

 


