
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ            EΡΓΑΙΑ: ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΪΝ, ΤΩΗΛΪΝ  
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                   ΨΟΡΣΪΝ ΚΛΠ ΨΪΡΪΝ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                                      ΔΗΜΟΤ  ΛΕΒΟΤ  (Δ.Ε. ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                           Δ.Ε. Λ. ΘΕΡΜΗ,  Δ.Ε. ΠΛΪΜΑΡΙΟΤ,  
ΑΡ. ΜΕΛ.:   58/2019                                                              Δ.Ε. ΕΤΕΡΓΕΣΟΤΛΑ, Δ.Ε. ΑΓΙΑΟΤ, Δ.Ε. ΓΕΡΑ) 
                                                         

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΧΗ ΧΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

 
 

M E Λ Ε Σ Η 
 

ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΪΝ ΤΩΗΛΪΝ ΨΟΡΣΪΝ ΚΛΠ ΨΪΡΪΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΛΕΒΟΤ  
(Δ.Ε. ΜΤΣΙΛΗΝΗ, Λ. ΘΕΡΜΗ,  Δ.Ε. ΠΛΪΜΑΡΙΟΤ, Δ.Ε. ΕΤΕΡΓΕΣΟΤΛΑ,  

Δ.Ε. ΑΓΙΑΟΤ, Δ.Ε. ΓΕΡΑ) 
 
 

 
 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ  :  54.405,00 € 
ΠΙΣΪΗ                      :  63.653,85€ 

 
 

 
 
Κ.Α.   
CPVS   :  90910000-9   Υπθρεςίεσ κακαριςμοφ, 
           :  77312000-0  Υπθρεςίεσ εκκακάριςθσ από αγριόχορτα. 
 

 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΨΟΜΕΝΑ 
1. ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΔΘΜΟΡΑΣΙΑΣ. 
2. ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΘΣ 
5. ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ. 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ           EΡΓΑΙΑ: ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΪΝ, ΤΩΗΛΪΝ  
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                  ΨΟΡΣΪΝ ΚΛΠ ΨΪΡΪΝ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                                     ΔΗΜΟΤ  ΛΕΒΟΤ  (Δ.Ε. ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                          Δ.Ε. Λ. ΘΕΡΜΗ,  Δ.Ε. ΠΛΪΜΑΡΙΟΤ,  
ΑΡ. ΜΕΛ.:     58/2019                                                            Δ.Ε. ΕΤΕΡΓΕΣΟΤΛΑ, Δ.Ε. ΑΓΙΑΟΤ, Δ.Ε. ΓΕΡΑ) 
                                                         
 
        ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ  :  54.405,00 € 
                                                      ΠΙΣΪΗ                      :  63.653,85 € 

 
 

ΣΕΨΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΧΗ 
 
Με τθν παροφςα μελζτθ προχπολογιςμοφ 54.405,00 € άνευ Φ.Ρ.Α.,  προβλζπεται να γίνουν εργαςίεσ 
κοπισ κάμνων, χόρτων και κακαριςμοί ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ του Διμου Λζςβου για το  ζτοσ  
2019. 
 
Οι χϊροι που κα πραγματοποιθκοφν οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν : 
  

 Κοινόχρθςτουσ Δθμοτικοφσ χϊρουσ και οικόπεδα δθμόςια και ιδιωτικά και κλπ. που κα 
υποδειχκοφν από τθν υπθρεςία. 

 Νθςίδεσ, πάρκα, χϊρουσ πραςίνου, παιδικζσ χαρζσ και άλςθ 

 Επαρχιακό οδικό δίκτυο    
  
Το φψοσ του χόρτου που κα παραμζνει κα είναι λιγότερο από ζνα (1) εκ. 
 
Μετά τθν κοπι κα ακολουκιςει μάηεμα των κομμζνων χόρτων και των οιονδιποτε ςκουπιδιϊν 
(ογκϊδθ και μθ ογκϊδθ) που κα υπάρχουν ςτουσ παραπάνω χϊρουσ και μεταφορά τουσ Χ.Υ.Τ.Α. 
Λζςβου. Τα χόρτα κα μεταφζρονται ςτον Χ.Υ.Τ.Α κρυμματιςμζνα. Θ φόρτωςθ, ο κρυμματιςμόσ  και θ 
μεταφορά των χόρτων κα γίνεται τθν ίδια θμζρα με τθν κοπι των χόρτων. 
 
Οι εργαςίεσ κα πρζπει να ξεκινιςουν ταυτόχρονα με ξεχωριςτό ςυνεργείο τεςςάρων ατόμων ςε κάκε 
Δθμοτικι Ενότθτα, ενϊ ειδικά για τθν Δθμοτικι Ενότθτα Μυτιλινθσ κα πρζπει να υπάρχουν 
τουλάχιςτον τρία ςυνεργεία τεςςάρων ατόμων το κακζνα . 
 
Οι  εργαςίεσ κα ξεκινιςουν άμεςα μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κα πρζπει να ζχουν 
ολοκλθρωκεί εντόσ δφο μθνϊν. 
Ειδικά για τα άλςθ οι εργαςίεσ κακαριςμοφ τουσ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί μζςα ςε δεκαπζντε 
θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Τα εγκαταλελειμμζνα οικόπεδα, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τα κακαρίηει άμεςα 
κατόπιν εντολϊν που κα δίνονται από τθν υπθρεςία μζχρι τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ κοπι των χόρτων κα γίνει με χορτοκοπτικά μθχανιματα τα οποία κα διακζτει ο ανάδοχοσ. Σε όποιο 
ςθμείο δεν είναι δυνατι θ χριςθ των χορτοκοπτικϊν θ κοπι κα γίνεται με τςάπεσ.  
Θ ζκταςθ και οι χϊροι που κα πραγματοποιθκεί θ κοπι χόρτων και ο κακαριςμόσ ςθμειϊνεται ςτον 
παρακάτω πίνακα για τθν κάκε Δθμοτικι Ενότθτα ξεχωριςτά : 
 
 



 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Ζκταςθ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

- ΟΙΚΟΡΕΔΑ ΑΙ ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΔΘΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΟΙ -  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΡΕΔΑ 
50,00 

- ΝΘΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΡΑΚΑ 
10,00 

- ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΟΔΟΣ ΚΑΣΤΟΥ (ΆΓΑΛΜΑ ΕΛΕΥΘΕΙΑΣ - ΡΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ) - 

ΡΟΒΟΛΕΙΣ ΚΑΣΤΟΥ 11,00 

ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΒΟΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΘΜΑ ΚΑΣΤΟΥ (ΜΙΚΑΣ ΑΣΙΑΣ) 3,50 

ΆΛΣΟΣ ΤΣΑΜΑΚΙΑ 80,00 

ΆΛΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΙΑΚΘΣ 90,00 

ΡΑΛΑΙΑ ΧΩΜΑΤΕΘ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ 10,00 

ΡΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΕΣ 20,00 

ΛΟΙΡΟΙ ΧΩΟΙ 7,00 

ΣΟΠΙΚΕ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΜΤΣΙΛΗΝΗ   

ΟΙΚΟΡΕΔΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΔΘΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΟΙ 20,00 

ΝΘΣΙΔΕΣ, ΡΑΚΑ ΚΑΙ ΡΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΕΣ 25,00 

ΛΟΙΡΟΙ ΧΩΟΙ 20,00 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  65,00 

ΕΠΑΝΑΛΗΩΕΙ 31,50 

ΤΝΟΛΟ Δ.Ε. ΜΤΣΙΛΗΝΗ (Α) 443,00 

 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  Λ. ΘΕΡΜΗ 

 
  
  

ΘΕΗ  

Σ.Κ. ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΗ ΘΕΡΜΗ 
  
  
  

14,00 
  
  
  
  

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΑΛΙΑΣ  

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΑΑΛΙΑΣ ΑΓ.ΑΦΑΘΛ  

ΡΑΙΔΙΚΘ ΧΑΑ ΡΑΑΛΙΑΣ                                                                           

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                                                                                    

ΡΕΙΟΧΘ ΚΥΡΑΙΣΣΘ                                                                                

 ΆΛΛΑ ΣΘΜΕΙΑ- ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ 

ΡΑΚΙΝΓΚ ΡΑΑΛΙΑΣ                                                                                

ΠΤΡΓΟΙ ΘΕΡΜΗ 
  
  
  

16,00 
  
  

4 ΟΙΚΙΣΜΟΙ                                                                                              

ΡΑΑΛΙΑ ΚΑΝΟΝΙ                                                                                      

2 ΡΑΚΑ                                                                                               

ΓΥΜΝΑΣΙΟ                                                                                                

 ΆΛΛΑ ΣΘΜΕΙΑ- ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ 

Σ.Κ. ΠΗΓΗ   
  

12,00 
3 ΡΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΕΣ                                                                                     

ΡΛΑΤΕΙΑ                                                                                                  



ΡΑΚΙΝΓΚ                                                                                                   
  
  

Δ.ΣΧΟΛΕΙΟ                                                                                               

 ΆΛΛΑ ΣΘΜΕΙΑ- ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ 

Σ.Κ. ΚΪΜΗ   
  

5,00 
  
  

ΡΛΑΤΕΙΑ                                                                                                

ΡΑΙΔΙΚΘ ΧΑΑ                                                                                         

ΣΧΟΛΕΙΟ                                                                                                 

 ΆΛΛΑ ΣΘΜΕΙΑ- ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ 

Σ.Κ. ΜΙΣΕΓΝΪΝ 
  
  
  

14,00 
  
  

ΡΛΑΤΕΙΑ-ΚΘΡΟΣ                                                                                       

ΣΚΑΛΑ ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ                                                                                     

ΓΘΡΕΔΟ  ΜΡΑΣΚΕΤ                                                                                    

ΔΘΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ                                                                                            

 ΆΛΛΑ ΣΘΜΕΙΑ- ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ 

Σ.Κ. Ν.ΚΤΔΪΝΙΪΝ   
  

19,00 
  
  

ΡΑΙΔΙΚΘ ΧΑΑ-ΆΛΣΟΣ                                                                                

ΚΟΙΝ.ΧΩΟΙ ΕΝΤΟΣ ΧΩΙΟΥ                                                                            

ΣΚΑΛΑ Ν.ΚΥΔΩΝΙΩΝ                                                                                   

 ΆΛΛΑ ΣΘΜΕΙΑ- ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ 
  
  
  
  

45,00 
  
  

Λ.ΘΕΜΘΣ                                                                                     

Ρ.ΘΕΜΘΣ                                                                                                

ΡΘΓΘ                                                                                                       

ΚΩΜΘ                                                                                                      

ΜΙΣΤΕΓΝΑ                                                                                                

Ν.ΚΥΔΩΝΙΕΣ                                                                                              

ΕΓΚΑΣΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  15,00 

ΕΠΑΝΑΛΗΩΕΙ 15,00 

ΤΝΟΛΟ  Δ.Ε. Λ. ΘΕΡΜΗ (Β) 155,00 

 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΛΪΜΑΡΙΟΤ 

  
  
  
  

ΘΕΗ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΛΪΜΑΡΙΟΤ 

50,00 

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ .ΑΜΜΟΥΔΕΛΙ-ΡΑΣΤΕΙΟ-ΚΑΤΩ ΧΩΙΟ 

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ .ΡΛΑΤΑΝΕΛΙ-ΡΟΦ.ΘΛΙΑΣ-Κ.Υ.ΚΛΙΒΑΝΟΣ 

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ .1 ΔΘΜ.ΣΧΟΛ.-ΑΛΩΝΕΛΙ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΘΣ-ΑΓ.ΜΑΓΔΑΛ. 

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ .ΑΓ.ΡΑΑΣΚΕΥΘ-ΑΧΘΣΤΑ-ΑΓ.ΙΣΙΔΩΟΣ 

ΣΧΟΛΕΙΑ - ΡΑΚΑ -ΑΛΣΥΛΛΙΑ-ΡΛΑΤΕΙΕΣ 

ΧΕΙΜΜΑΟΙ ΣΕΔΟΥΝΤΑ-ΑΓ.ΙΣΙΔΩΟΥ-ΑΧΘΣΤΑ 

 ΆΛΛΑ ΣΘΜΕΙΑ- ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕΓΑΛΟΨΪΡΙΟΤ   
  ΡΕΙΟ.ΣΡΙΔΕΣ-ΔΘΜ.ΣΧΟΛ.-ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΘ 



ΡΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΘ-ΡΑΙΔΙΚΘ ΧΑΑ 8,00 
  ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΟΨΪΡΙΟΤ 
  
  

8,00 
  
  
  
  

ΚΕΝΤΙΚΘ ΡΛΑΤΕΙΑ-ΡΑΙΔΙΚΘ ΧΑΑ 

ΡΕΙΟΧΘ ΙΕΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΙΑΣ 

ΡΛΘΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΥΩΣΘ ΕΩΣ ΑΧΙΔΙ 

ΡΕΙΟΧΘ ΜΕΛΙΝΤΑΣ 

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΚΡΑΙΟΤ 

 6,00  
ΚΕΝΤΙΚΘ ΡΛΑΤΕΙΑ - ΒΙΓΛΑ 

ΡΕΙΟΧΘ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΩΤΑΣ  

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΕΟΨΪΡΙΟΤ   
6,00 

  
  

ΚΕΝΤΙΚΘ ΡΛΑΤΕΙΑ -ΡΑΚΙΝΓΚ 

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ 

ΡΛΘΣΙΟΝ ΔΑΣΟΥΣ  

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΜΠΕΛΙΚΟΤ 

6,00 
  

ΡΑΙΔΙΚΘ ΧΑΑ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ 

ΡΛΘΣΙΟΝ ΔΑΣΟΥΣ  

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΛΑΓΙΑ 
  
  

8,00 
  
  

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ 

ΚΕΝΤΙΚΘ ΡΛΑΤΕΙΑ-ΑΓ.ΤΙΑΔΑ-ΥΡΑΡΑΝΤΘ 

ΡΕΙΟΧΘ ΜΟΥΙΑ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΒΑΑ 

ΡΕΙΟΧΘ ΑΓ.ΓΕΩΓΙΟΣ-ΡΑΤΟΣ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΓΪΝΑ   
6,00 

  
  

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ 

ΡΕΙΟΧΘ ΔΘΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΘΛΙΕΣ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ 

 65,00 

ΛΑΓΚΑΔΑ-ΤΙΓΩΝΑΣ-ΡΛΑΓΙΑΣ-ΡΛΩΜΑΙ 

ΡΛΩΜΑΙ - ΜΕΓΑΛΟΧΩΙ 

ΡΛΩΜΑΙ-ΜΕΛΙΝΤΑ-ΡΑΛΑΙΟΧΩΙ 

ΡΕΥΚΟΣ-ΡΑΛΑΙΟΧΩΙ-ΝΕΟΧΩΙ-ΑΚΑΣΙ-ΑΜΡΕΛΙΚΟ 

ΕΓΚΑΣΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  25,00 

ΕΠΑΝΑΛΗΩΕΙ/ΑΛΛΟΙ ΨΪΡΟΙ 20,00 

ΤΝΟΛΟ Δ.Ε. ΠΛΪΜΑΡΙΟΤ (Γ) 208,00 

  
 
 
 

  
  



ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΤΕΡΓΕΣΟΤΛΑ  
 

  
  

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΪ ΣΡΙΣΟΤ 

 27,00 
  

3 ΡΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΕΣ (2ΚΑΤΩ ΤΙΤΟΣ -1 ΡΘΓΑΔΑΚΙΑ) 

ΓΘΡΕΔΟ 5 X  5 & ΡΕΙΜΕΤΙΚΑ ΓΘΡΕΔΟΥ <ΑΛΚΙΒΙΑΔΘΣ> 

ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΟΙ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΡΕΙΟΧΘ «ΛΑΓΚΑΔΑ» ΑΡΠ  ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 

ΡΛΑΤΕΙΑ  

ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΔΟΜΟΣ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΙΟΥ ΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙ - ΡΘΓΑΔΑΚΙΑ 

ΔΟΜΟΣ  ΝΤΙΡΙ ΕΩΣ ΡΘΓΑΔΑΚΙΑ-ΑΓΙΑ ΜΑΙΝΑ 

ΔΟΜΟΣ ΑΡΠ ΣΤΑΘΜΟ ΓΕΩΓΙΚΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΩΣ ΡΘΓΑΔΑΚΙΑ 

ΑΓΟΤΙΚΟΣ ΔΟΜΟΣ ΑΡΠ ΣΤΑΘΜΟ ΓΕΩΓΙΚΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΩΣ "ΡΕΤΩΝΑΣ -
ΣΤΑΒΟΛΑΓΚΑΔΑ" 

ΔΟΜΟΣ "ΡΕΛΛΟΡΟΝΘΣΙΩΝ" ΡΟΣ ΡΘΓΑΔΑΚΙΑ  

ΑΓΟΤΙΚΟΣ ΔΟΜΟΣ "ΛΑΓΚΑΔΑΣ" 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΙΠΠΕΙΟΤ  

 20,00 

ΔΘΜΟΤΙΚΟΙ ΔΟΜΟΙ  

ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΟΙ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΡΛΑΤΕΙΕΣ -ΧΩΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΘΣ -ΓΘΡΕΔΟ  

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΤΚΟΤΝΣΑ  

35,00 

ΓΘΡΕΔΟ 5 X 5 

ΔΥΟ ΡΛΑΤΕΙΕΣ & ΡΑΙΔΙΚΘ ΧΑΑ  

ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΔΟΜΟΣ ΙΡΡΕΙΟΥ - ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ  

ΔΟΜΟΣ ΑΡΠ ΤΘΝ ΡΙΣΩ ΡΛΕΥΑ ΤΟΥ ΧΩΙΟΥ ΩΣ ΤΟ ΝΕΚΟΤΑΦΕΙΟ 

ΑΓΟΤΙΚΟΙ ΔΟΜΟΙ ΤΚ ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ (ΜΘΤΟΡΟΛΘΣ - ΓΥΑΛΟΥ ΡΘΓΑΔΙ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ,ΛΙΒΑΔΙ-ΡΛΑΤΑΝΕΛΙ -ΚΑΙΟΥΔΑΣ ΡΟΣ ΑΓΙΟ ΓΙΑΝΝΘ ,ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΓΥΟΙ) 

ΔΟΜΟΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΝΤΙΡΙΟΥ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΛΑΜΠΟΤ ΜΤΛΪΝ  

  
15,00 

ΔΘΜΟΤΙΚΟΙ ΔΟΜΟΙ  

ΑΓΟΤΙΚΟΙ ΔΟΜΟΙ 

ΡΑΙΔΙΚΘ ΧΑΑ  

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΪΜΑΣΟΤ  

 20,00 

ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΟΣ ΚΕΝΤΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ  

ΡΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΚΟ  

ΔΟΜΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΙΟ  

 ΑΛΛΑ ΣΘΜΕΙΑ- ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΤΨΟΤ 
10,00 

ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ 



ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΕΡΑΜΕΙΟΤ 
10,00 

ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ 

ΕΓΚΑΣΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ  20,00 

ΕΠΑΝΑΛΗΩΕΙ/ΑΛΛΟΙ ΨΪΡΟΙ 17,00 

ΤΝΟΛΟ Δ.Ε. ΕΤΕΡΓΕΣΟΤΛΑ (Δ) 174,00 

 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΑΟΤ 

 

 50,00 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΡΩΘΝ ΕΡΑ.Σ. ΑΓΙΑΣΟΥ 
(ΤΜΘΜΑΤΑ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΩΝ)  

ΧΩΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΘΣ ΜΑΥΙΩΤΘ  

ΡΩΘΝ Χ.Α.Δ.Α. ΑΧΤΙΑΣ  

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΙΚΟΡΕΔΑ  

ΑΝΤΙΡΥΙΚΘ ΗΩΝΘ ΡΕΙΜΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΘΚΟΥΣ 3 ΧΛΜ ΚΑΙ ΡΛΑΤΟΥΣ 10 
ΜΕΤΩΝ  

ΡΑΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΣ ΚΑΙΝΘ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΡΑΙΡΑΤΘΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΡΑΥΦΕΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 3 ΧΛΜ Χ 1 Μ.  

 ΆΛΛΑ ΣΘΜΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΛΕΙΜΕΝΑ ΟΙΚΟΡΕΔΑ 

 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ (ΕΚΣΙΜΪΜΕΝΑ ΣΡΕΜΜΑΣΑ) 
 

15,00 

ΚΕΝΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΟΙ ΔΟΜΟΙ-ΛΙΘΟΣΤΩΤΟ ΚΛΡ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΘΚΟΥΣ 5ΧΛΜ. 

ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΔΟΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΘ ΤΟΥΜΡΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΘΚΟΥΣ 3ΧΛΜ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΔΟΜΟΣ ΘΛΕΚΟΜΘΧΑΝΘ -ΓΘΡΕΔΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΘΚΟΥΣ 2ΧΛΜ . 

ΔΟΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ - ΑΓ.ΡΑΝΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΘΚΟΥΣ 2ΧΛΜ  

ΡΑΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΣ ΚΑΘΝΘ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΡΕΙΡΑΤΘΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΡΑΥΦΕΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΘΚΟΥΣ 3 ΧΛΜ 

ΛΟΙΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΑΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΕΠΑΝΑΛΗΩΕΙ / ΑΛΛΑ ΗΜΕΙΑ  10,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Δ.Ε. ΑΓΙΑΟΤ (Ε) 75,00 

 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΕΡΑ 

  
  
  
  

ΘΕΗ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΠΑΔΟΤ 

  
14,00 

  

ΡΑΚΟ 

ΝΕΚΟΤΑΦΕΙΟ 

ΑΛΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ 

ΟΙΚ.ΚΑΑΜΒΑΛΘ 

ΝΤΟΥΑΧΑΝΙ ΧΩΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΘΣ ΟΧΘΜ.ΔΘΜΟΥ 



ΧΩΟΣ ΙΑΤΕΙΟΥ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ (ΕΚΣΙΜΪΜΕΝΑ ΣΡΕΜΑΣΑ) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6,00 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΔΟΜΟΣ ΑΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΝΤΟΥΑΧΑΝΙ 

ΔΟΜΟΣ ΑΡΟ ΟΔΥΣ.ΕΛΥΤΘ-ΦΟΥΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΘ  

ΔΟΜΟΣ ΑΡΟ ΟΔΥΣ.ΕΛΥΤΘ -ΡΛΑΤΕΙΑ 

ΔΟΜΟΣ ΡΙΣΩ ΑΡΟ ΕΚΚΛΘΣΙΑ -Μ.ΚΑΒΟΥΑ 

ΔΟΜΟΣ ΑΡΟ Ε.ΜΥΤΑΟΣ-ΝΕΚΟΤΑΦΕΙΟ  

ΔΟΜΟΣ ΑΡΟ ΧΑΤΗΘΤΣΙΒΓΑ ΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΔΟΜΟΣ ΑΡΟ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟ ΡΟΣ Γ. ΑΝΔΙΩΤΘ 

ΔΟΜΟΣ ΑΡΟ Μ.ΧΑΤΗΘΜΙΧΑΛΑΚΘ ΡΟΣ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟ 

ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΔΟΜΟΣ -ΕΡΑΝΩ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΥ 

ΔΟΜΟΣ ΡΙΣΩ ΑΡΟ ΤΟ ΡΑΚΟ 

ΔΟΜΟΣ ΑΡΟ ΔΙΑΜΑΝΤΩ-ΑΣΜΑΝΘ-Ν.ΤΗΑΜΤΗΘ-Δ.ΚΟΥΚΑΑΣ 

ΡΑΑΛΙΑΚΟΣ ΔΟΜΟΣ-ΑΓΙΑ ΣΩΤΘΑ  

ΡΑΑΛΙΑΚΟΣ ΔΟΜΟΣ-ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΔΟΜΟΣ ΡΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ-Ν.ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΘ  

ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΔΟΜΟΣ ΑΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΝΤΟΥΑΧΑΝΙ 

ΔΟΜΟΣ ΑΡΟ ΟΔΥΣ.ΕΛΥΤΘ-ΦΟΥΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΘ  

ΔΟΜΟΣ ΑΡΟ ΟΔΥΣ.ΕΛΥΤΘ -ΡΛΑΤΕΙΑ 

ΔΟΜΟΣ ΡΙΣΩ ΑΡΟ ΕΚΚΛΘΣΙΑ -Μ.ΚΑΒΟΥΑ 

ΔΟΜΟΣ ΑΡΟ Ε.ΜΥΤΑΟΣ-ΝΕΚΟΤΑΦΕΙΟ  

ΔΟΜΟΣ ΑΡΟ ΧΑΤΗΘΤΣΙΒΓΑ ΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΔΟΜΟΣ ΑΡΟ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟ ΡΟΣ Γ.ΑΝΔΙΩΤΘ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΛΑΚΑΔΟΤ 

  
  
 

8,50 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΡΑΚΟ-ΘΩΟ ΡΛΑΚΑΔΟΥ ΡΑΙΔΙΚΘ ΧΑΑ  

ΡΕΙΟΧΘ ΝΤΑΒΟΥΛΑ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΡΑΚΙΝΓΚ-ΓΘΡΕΔΟ ΡΛΑΚΑΔΟΥ 

 ΆΛΛΑ ΣΘΜΕΙΑ- ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ 

ΡΛΑΚΑΔΟΣ ΡΟΣ ΑΡΙΔΙΑΣ ΛΑΚΚΟΣ  

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ (ΕΚΣΙΜΪΜΕΝΑ ΣΡΕΜΑΣΑ)   
2,00 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΡΛΑΚΑΔΟΥ ΡΟΣ ΟΙΑ ΡΑΛΑΙΟΚΘΡΟΥ 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΤ 

6,50 ΜΘΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ,ΡΑΚΟ ΑΓΙΟΥ ΕΜΟΛΑΟΥ, ΚΕΝΤΙΚΘ ΡΛΑΤΕΙΑ ΡΑΛΑΙΟΚΘΡΟΥ, 
ΡΛΑΤΕΙΑ ΕΥΥΑΚΘΣ ΡΑΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ,ΡΑΚΙΝΓΚ ΡΛΘΣΙΟΝ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ                                                     

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ (ΕΚΣΙΜΪΜΕΝΑ ΣΡΕΜΑΣΑ) 
  
  

14,00 
  
  
  

ΡΑΛΑΙΟΚΘΡΟΣ-ΕΥΙΑΚΘ 

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΙΑΚΘΣ  

ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΛΕΦΥΟΣ  

ΚΕΝΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΆΛΛΑ ΣΘΜΕΙΑ 



ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΕΡΑΜΑΣΟ 

 13,00  

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΡΕΔΟ ΣΑΡΩΝΟΡΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΡΛΑΝΟΣ ΔΟΜΙΣΚΟΣ 

ΡΑΙΔΟΤΟΡΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ.ΛΡ 

ΡΑΚΟ ΘΩΩΝ, ΡΑΙΔΟΤΟΡΟΣ, ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΧΩΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟΥ, 
ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΧΩΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΑΦΕΙΟΥ, ΧΩΟΣ ΑΝΑΡΛΑΣΘΣ ΜΡΑΛΟΥΧΑΝΑ  

AΚΤΕΣ ΝΤΑΜΡΑΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΡΑΙΑ  

ΡΑΑΛΙΑΚΟΣ ΧΩΟΣ ΜΑΜΑΟΥ ΚΑΙ ΡΥΓΩΝ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ (ΕΚΣΙΜΪΜΕΝΑ ΣΡΕΜΑΣΑ) 
 2,00 

ΚΕΝΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΕΛΟΤ   

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΡΑΚΟ ΡΟΣ ΝΕΚΟΤΑΦΕΙΟ & ΟΥΜΑΝΕΛΘ (ΔΕΞΑΜΕΝΘ) 

14,00 

ΑΡΟ ΑΓΟΑ ΡΟΣ ΡΟΒΑΣΜΑ  

ΝΕΚΑΤΑΦΕΙΟ  

ΑΡΟ ΑΓΟΑ ΡΟΣ ΑΟΔΑΦΝΕΣ  

ΘΩΩΝ ΣΚΟΡΕΛΟΥ  

ΡΟΛΥΚΕΝΤΟ ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΑΣ  

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ (ΕΚΣΙΜΪΜΕΝΑ ΣΡΕΜΑΣΑ)   
  

1,00 
  
  

ΝΤΟΥΑΧΑΝΙ ΡΟΣ ΜΕΣΑΓΟ  

ΝΤΟΥΑΧΑΝΙ ΡΟΣ ΣΚΟΡΕΛΟ 

ΑΡΟ ΑΓΟΑ ΡΟΣ ΝΕΚΟΤΑΦΕΙΟ  

ΑΡΟ ΡΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΡΟΣ ΣΦΑΓΕΙΑ  

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕΑΓΡΟΤ 

  
  

4,00 
  

ΡΑΚΟ, ΡΑΙΔΟΤΟΡΟΣ, ΑΓΟΑ, ΝΕΚΟΤΑΦΕΙΟ, ΓΘΡΕΔΟ ΜΡΑΣΚΕΤ, ΡΟΒΑΣΜΑ 
(ΑΛΩΝΕΛΙ) 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,ΆΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ (ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΟΣ) ΓΘΡΕΔΟ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ 
(ΚΟΥΛΟΥΚΙ)  

ΡΕΙΟΧΘ ΡΥΓΩΝ-ΓΕΑΣ (ΧΩΟΣ ΕΚΚΛΘΣΙΑΣ) 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ (ΕΚΣΙΜΪΜΕΝΑ ΣΡΕΜΑΣΑ) 

4,00 ΚΕΝΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΑΓΟΥ  

ΚΕΝΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΡΥΓΩΝ-ΓΕΑΣ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΨΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ 30,00 

ΕΓΚΑΣΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 20,00 

ΕΠΑΝΑΛΗΩΕΙ 15,00 

ΤΝΟΛΟ  Δ.Ε. ΓΕΡΑ (Σ) 154,00 

 

ΤΝΟΛΟ ΣΡΕΜΜΑΣΪΝ   :  Α+Β+Γ+Δ+Ε+Σ  
 

 
            1.209,00 

 



Οι εργαςίεσ κα πρζπει να ξεκινιςουν ταυτόχρονα με τετραμελι ςυνεργεία ςε κάκε Δθμοτικι Ενότθτα, 
ενϊ ειδικά για τθν Δθμοτικι Ενότθτα Μυτιλινθσ κα πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον τρία τετραμελι 
ςυνεργεία. Αναλυτικά ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ατόμων ανά Δθμοτικι Ενότθτα :  
  

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΪΝ 
ΤΝΕΡΓΕΙΪΝ / Δ.Ε 

Μυτιλινθσ 12 

Λ. Θερμισ 4 

Αγιάςου 4 

Γζρασ 4 

Ευεργζτουλα 4 

Ρλωμαρίου 4 

 
Επίςθσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει επιπλζον  να διακζςει το απαιτοφμενο τεχνικό προςωπικό με 
τουλάχιςτον ζνα άτομο το οποίο κα επιβλζπει τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακϊσ και εργαςιϊν 
κακϊσ και επαρκι αρικμό  οδθγϊν για τθν κίνθςθ των οχθμάτων μεταφοράσ των προϊόντων κοπισ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να κατακζςει διάγραμμα 
προγραμματιςμοφ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Στθν περίπτωςθ που κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
δεν προςκομιςτεί  ο προγραμματιςμόσ, δεν κα υπογραφεί θ ςφμβαςθ. Ο προγραμματιςμόσ αυτόσ 
αφοφ εγκρικεί από τθν Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ κα τεκεί ςε αυςτθρι εφαρμογι από τον ανάδοχο. Είναι 
δυνατόν όμωσ από τθν Υπθρεςία να γίνουν μικρζσ τροποποιιςεισ κατά τθν διάρκεια του χρόνου, 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν. 
 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει τα για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ απαιτοφμενα παντόσ είδουσ 
μθχανιματα, εργαλεία και μεταφορικά μζςα.  
Ειδικότερα ςε κάκε τετραμελζσ ςυνεργείο κα αντιςτοιχοφν τουλάχιςτον τρία (3) καμνοκοπτικά  
μθχανιματα  κακϊσ και επαρκισ αρικμόσ από εργαλεία (ενδεικτικά τςουγκράνα, τςουγκρανόςκουπα, 
τςάπα, πιροφνα κλπ.). 
 
Θ υπθρεςία δφναται ανά πάςα ςτιγμι να απαιτιςει από τον ανάδοχο να αυξιςει τον αρικμό των 
ςυνεργείων, αν κρίνει ότι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν δεν είναι ικανοποιθτικι. 
Χρόνοσ περαίωςθσ τθσ εργαςίασ ορίηονται οι δφο μινεσ από  τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ από 
τουσ επαναλθπτικοφσ κακαριςμοφσ και τα ιδιωτικά εγκαταλελειμμζνα οικόπεδα για τα οποία ο 
ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τα κακαρίηει άμεςα κατόπιν εντολϊν που κα δίνονται από 
τθν υπθρεςία μζχρι τθν λιξθ ςφμβαςθσ.   
Θ εργαςία χρθματοδοτείται από πόρουσ του Διμου Λζςβου.    
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        ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ  :  54.405,00 € 
                                                      ΠΙΣΪΗ                      :  63.653,85 € 

 
 
 
 

 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 
 
 

Άρκρο 1ο . Κοπι χόρτων με βενηινοκίνθτο χορτοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ χειριςτι και κακαριςμόσ χϊρου. 
Κοπι φυτϊν με χριςθ βενηινοκίνθτου χορτοκοπτικοφ πεηοφ χειριςτι, δθλ. κοπι των ηιηανίων ςτο χϊρο μεταξφ 
των φυτϊν ι ςε επιφάνειεσ που δεν ζχουν φυτευτεί, απομάκρυνςθ από τουσ χϊρουσ του ζργου όλων των 
υλικϊν που προζκυψαν από τθν κοπι κακϊσ και ςυλλογι και απομάκρυνςθ από τον χϊρο κάκε είδουσ 
αντικειμζνου (χαρτιά, φφλλα, μεταλλικά αντικείμενα, πευκοβελόνεσ κλπ.) και απόρριψι τουσ ςτον Χ.Υ.Τ.Α. 
Λζςβου. 
Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των μθχανθμάτων και των 
εργαλείων για τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μεταφοράσ των υλικϊν ςτον 
Χ.Υ.Τ.Α. Λζςβου. 
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.): 45 € 
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ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                                     ΔΗΜΟΤ  ΛΕΒΟΤ  (Δ.Ε. ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 
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ΑΡ. ΜΕΛ.:     58/2019                                                            Δ.Ε. ΕΤΕΡΓΕΣΟΤΛΑ, Δ.Ε. ΑΓΙΑΟΤ, Δ.Ε. ΓΕΡΑ) 
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ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

Α.Τ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(ΣΤ) 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ € 

 
ΔΑΡΑΝΘ € 

1 Κοπι χόρτων με βενηινοκίνθτο 
χορτοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ 
χειριςτι και κακαριςμόσ 
χϊρου. 

ςτρ. 1 
   
   1.209,00 

 
45 54.405 

Φ.Ρ.Α. 17% 9.248,85 

ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ 63.653,85 
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ΤΓΓΡΑΧΗ ΤΠΟΨΡΕΪΕΪΝ 
 

Άρκρο 1ο 
Αντικείμενο εργαςίασ 

 
Θ παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων αφορά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ: «ΚΟΡΘ ΘΑΜΝΩΝ ΥΨΘΛΩΝ  
ΧΟΤΩΝ ΚΛΡ ΧΩΩΝ ΡΑΣΙΝΟΥ ΔΘΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ, Λ. ΘΕΜΘΣ,  Δ.Ε. ΡΛΩΜΑΙΟΥ, Δ.Ε. 

ΕΥΕΓΕΤΟΥΛΑ, Δ.Ε. ΑΓΙΑΣΟΥ, Δ.Ε. ΓΕΑΣ)».  Θ  μελζτθ αφορά τθν πραγματοποίθςθ εργαςιϊν κοπισ 
κάμνων, χόρτων και κακαριςμϊν ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ του Διμου. 

 
Άρκρο 2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
 

Θ προκειμζνθ εργαςία διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ περί Διμων και Κοινοτιτων κείμενθσ 
Νομοκεςίασ και των ςυναφϊν διατάξεων του Ν.3463/2006,του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/07.06.2010 
τεφχοσ Αϋ)Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα 
Καλλικράτθσ και των ςχετικϊν οδθγιϊν και εγκυκλίων του Υ.Ρ.Ε.Σ.Δ.ΔΑ., του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)»ΦΕΚ τ.Αϋ/147/8-8-2016 και του Αςτικοφ Κϊδικα.  
 

Άρκρο 3ο 
υμβατικά ςτοιχεία 

 
Συμβατικά ςτοιχεία τθσ εργαςίασ με τθ ςειρά που ιςχφουν είναι:  
 
H Σφμβαςθ 
Θ Διακιρυξθ  
το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ  
To Τιμολόγιο Μελζτθσ  
Ο Ρροχπολογιςμόσ  
Θ Τεχνικι Ρεριγραφι  
Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων  
Τα από τον οικονομικό φορζα πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία που κα δοκοφν από τθν προςφορά.  

 
 



Άρκρο 4ο 
Ρροχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ – Χρθματοδότθςθ 

 
Ο προχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ είναι 54.405,00  € ςυν 9.248,85 € για Φ.Ρ.Α. 17%. Συνολικά 63.653,85 €. Θ 
εργαςία κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ του Διμου Λζςβου του οικονομικοφ ζτουσ 2019  (Κ.Α. 
35.6279.0005 και οι πλθρωμζσ του αναδόχου κα υπόκεινται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ ςφμφωνα 
με τα προβλεπόμενα ςτο Ν.4412/2016 και τισ ιςχφουςεσ εγκυκλίουσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και 
όςα ιςχφουν από τισ διατάξεισ "περί οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των διμων και 
κοινοτιτων" τον χρόνο δθμοπράτθςθσ τθσ εργαςίασ.  
 
 

Άρκρο 5ο 
Μελζτθ ςυνκθκϊν τθσ εργαςίασ 

 
Θ ζννοια τθσ επίδοςθσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου είναι ότι είχε κι ζλαβε αυτόσ υπόψθ του κατά τθ 
ςφνταξθ αυτισ τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ τθσ εργαςίασ, δθλαδι τθ κζςθ τθσ εργαςίασ και των 
μερϊν αυτισ, τισ απαιτοφμενεσ με κάκε μζςο μεταφορζσ, τθν κατάςταςθ των οδϊν, τθν ευχζρεια 
εξεφρεςθσ εργατικϊν χεριϊν, φδατοσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και οποιεςδιποτε 
άλλεσ τοπικζσ, ειδικζσ και γενικζσ, ςυνκικεσ τα δυνάμενα να προκφψουν ηθτιματα, τα οποία μποροφν 
με οποιοδιποτε τρόπο να επθρεάςουν το κόςτοσ και το χρόνο τθσ εργαςίασ και ότι θ εργαςία κα 
εκτελεςκεί ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με τθν οποία πρζπει να ςυμμορφωκεί ο ανάδοχοσ.  
 
 

Άρκρο 6ο 
Ψρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ – Ποινικζσ ριτρεσ 

 
Θ προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ είναι θ 30/8/2019. Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ παραπάνω 
προκεςμίασ από υπαιτιότθτα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινικι ριτρα, ςφμφωνα με το αρ.218 του 
Ν.4412/2016. Μετά τθν υπζρβαςθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ, ο εργοδότθσ, μπορεί να κθρφξει 
ζκπτωτο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ και για άλλεσ αιτίεσ όπωσ 
αναφζρονται ςτθν παρ.1γ του αρ.203 του Ν.4412/2016 και αναλφονται ςτο αρ.23 του παρόντοσ.  

 
Άρκρο 7ο 

Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προφορϊν 
Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα ςυνταχκοφν και υποβλθκοφν ςτο ειδικό ζντυπο οικονομικισ 
προςφοράσ τθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.5 του άρ. 95 του Ν. 4412/2016. Στθν 
τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.  
Δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ εναλλακτικϊν προςφορϊν.  

 
 

Άρκρο 8ο 
Επιλογι διαδικαςίασ – Κριτιριο ανάκεςθσ 

Θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί με θλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνιςμό με τουσ 
όρουσ που κακορίηει θ Οικονομικι Επιτροπι. Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Σε περίπτωςθ ιςότιμων 



προςφορϊν, ο Διμοσ Λζςβου κα επιλζξει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων 
που υπζβαλλαν ιςότιμεσ προςφορζσ, ςφμφωνα με άρ. 90 του Ν.4412/2016.  
 

Άρκρο 9ο 
Ψρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τουσ οικονομικοφσ φορείσ για χρονικό διάςτθμα ίςο με τρεισ (3) 
μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ (άρ. 97 του Ν.4412/2016).  
 
 

Άρκρο 10ο 
Εγγυιςεισ 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ: Το φψοσ τθσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε 
ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό, αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α., με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ. (άρκρο 72 
παρ.1α του Ν.4412/16)  
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό, επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι μετά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. Οι εγγυιςεισ 
καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).  
Επιςτροφι Εγγυιςεων:  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά: α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων 
ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν και  
γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με το άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013 (Αϋ 52), εφόςον απαιτείται. (άρκρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)  
Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)  
 

Άρκρο 11ο 
Εγκατάςταςθ -Ζναρξθ εργαςιϊν αναδόχου εκτζλεςθσ εργαςίασ  

 
Θ εγκατάςταςθ και θ ζναρξθ των εργαςιϊν του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τθν υπογραφι τθσ  
ςφμβαςθσ, και ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία. 
 

Άρκρο 12ο 
Παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Θ Υπθρεςία ορίηει με απόφαςι τθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι, υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ για 
τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τα λοιπά, ςφμφωνα με το άρκρο 216 του Ν.4412/2016.  
 
 
 
 



Άρκρο 13ο 
Οριςμόσ επιβλζποντοσ τθσ εργαςίασ του αναδόχου 

Τθν επίβλεψθ των εργαςιϊν από τθν πλευρά του αναδόχου, ζχει είτε αυτοπροςϊπωσ ο ανάδοχοσ ι 
αντιπρόςωποσ αυτοφ, ςε κάκε περίπτωςθ ειδικότθτασ Γεωτεχνικϊν (Γεωπόνοσ, Δαςολόγοσ) ι 
Τεχνολόγων Γεωπονίασ ι Δαςοπόνων.  

Άρκρο 14ο 
Τποχρεϊςεισ αναδόχου 

 
Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου κακορίηονται ωσ εξισ:  
 
1) Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να κατακζςει διάγραμμα 
προγραμματιςμοφ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Στθν περίπτωςθ που κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
δεν προςκομιςτεί και ο προγραμματιςμόσ δεν κα υπογραφεί θ ςφμβαςθ. Ο προγραμματιςμόσ αυτόσ 
αφοφ εγκρικεί από τθν Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου, κα τεκεί ςε αυςτθρι εφαρμογι από τον 
ανάδοχο. Είναι δυνατόν όμωσ από τθν Υπθρεςία να γίνουν μικρζσ τροποποιιςεισ κατά τθν διάρκεια 
του χρόνου, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν. 
 
2) Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα και τισ ποςότθτεσ των 
διαφόρων μερϊν τθσ εργαςίασ, όπωσ προκφπτουν από τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και το κατατεκζν 
χρονοδιάγραμμα   
 
3) Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, ςτθν αρχι κάκε εβδομάδασ, να ενθμερϊνει τθν υπθρεςία για το 
πρόγραμμα εργαςιϊν τθσ τρζχουςασ εβδομάδασ, κακϊσ και να μετακινεί τον επιβλζποντα ςτουσ 
χϊρουσ εργαςίασ, όταν υπάρχει κϊλυμα μετακίνθςθσ.  
 
4) Ο ανάδοχοσ δε δικαιοφται αποηθμίωςθ ι αφξθςθ των τιμϊν για μεταβολζσ ςτισ εργαςίεσ που 
πραγματοποιεί. Πταν είναι εξαιρετικά επείγουςεσ οριςμζνεσ εργαςίεσ και προκειμζνου να 
αντιμετωπιςκοφν πικανά προβλιματα (π.χ. δυςμενείσ ςυνκικεσ, όπωσ ζκτακτα καιρικά φαινόμενα, 
ανεμοκφελλεσ κ.λ.π.), ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εργαςκεί υπερωριακά, εφόςον τον διατάηει 
θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία και μετά από άδεια των αρμοδίων αρχϊν, χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ.  
 
5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει για τθν εργαςία όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά, 
μθχανιματα, οχιματα, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, εργαλεία και οποιαδιποτε μζςα. Ο ανάδοχοσ ςε 
κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ 
όπωσ είναι οι δαπάνεσ μιςκϊν και θμερομιςκίων του προςωπικοφ, οι δαπάνεσ όλων των εργοδοτικϊν 
επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθ μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ των υλικϊν και τθσ 
μεταφοράσ, διαλογισ, φφλαξθσ, φκοράσ τουσ κ.λ.π. οι δαπάνεσ λειτουργίασ, απόςβεςθσ, μιςκϊν, 
μθχανθμάτων και οχθμάτων, φόροι, τζλθ, δαςμοί, αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, οι 
δαπάνεσ αποηθμιϊςεων ηθμιϊν ςτο προςωπικό του, ςτον κφριο τθσ εργαςίασ ι ςε οποιονδιποτε 
τρίτο και γενικά κάκε είδουσ δαπάνθ απαραίτθτθ για τθν τεχνικι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.  
Θ υπθρεςία δφναται ανά πάςα ςτιγμι να απαιτιςει από τον ανάδοχο να αυξιςει τον αρικμό των 
ςυνεργείων, αν κρίνει ότι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν δεν είναι ικανοποιθτικι. 
 
5. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ να τθρεί  Θμερολόγιο Εργαςιϊν, το οποίο ςυμπλθρϊνεται τισ θμζρεσ 
των επεμβάςεων για τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ με ςυνοπτικό τρόπο, για τισ περιοχζσ επζμβαςθσ και 
για κάκε άλλο ςχετικό με τθν Εργαςία ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο. Τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ και 



φφλαξθσ του Θμερολογίου ςε χϊρο  του, κα ζχει ο Ανάδοχοσ και ο επιβλζπων κα μπορεί να ζχει 
πρόςβαςθ ςε αυτό ανά πάςα ςτιγμι.  
 
6. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των 
διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του ι ςε οποιονδιποτε 
τρίτο για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Σχετικά με τθ λιψθ μζτρων αςφαλείασ 
είναι υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα. Ειδικότερα:  
 
Κάκε ανοικτό μζτωπο εργαςίασ κα περιφράςςεται από τθν ςτιγμι ζναρξθσ των εργαςιϊν και κακ' όςο 
χρονικό διάςτθμα είναι υπό εξζλιξθ αυτζσ. Θ περίφραξθ κα γίνεται με πλαςτικό δικτυωτό πλζγμα και 
κα ςτθρίηεται ςε ςτυλίςκουσ, οι οποίοι κα φζρονται ςτακερά ςε βάςθ ι κα πακτϊνονται ςτο ζδαφοσ. 
Οι ςτυλίςκοι κα τοποκετοφνται ανά μζτρο και κα φζρουν ειδικά γαντηάκια ςτιριξθσ επ' αυτϊν του 
πλζγματοσ. Με το ςφςτθμα αυτό κα περιφράςςεται ο χϊροσ εργαςίασ εξ' ολοκλιρου.  
 
Για τθ λιψθ των μζτρων τθσ πρόλθψθσ και για τον ζλεγχο των ατυχθμάτων, ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ: Να ενθμερϊςει όλο το προςωπικό για τθ ςθμαςία που ζχουν: α) τα μζτρα αςφαλείασ, 
β) Θ ακρίβεια των χειριςμϊν και κινιςεων, γ) Το κατάλλθλο ντφςιμο για τθν εργαςία από άποψθ 
αςφάλειασ, εργονομίασ και υγιεινισ. 2) Να παρζχει ςτο προςωπικό του τα μζςα ατομικισ προςταςίασ 
που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία. 
 
 
7. Τον ανάδοχο βαρφνουν οι φόροι, τα τζλθ, οι κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ 
επιβαρφνςεισ, όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολι τουσ.  
8. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ οποιονδιποτε άλλων ζργων ι 
εργαςιϊν φορζα του δθμόςιου τομζα που είναι δυνατό να επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ τθσ 
εργολαβίασ του, να προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ κι εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ ι 
διακοπι λειτουργίασ του και χωρίσ μείωςθ τθσ ευκφνθσ του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλλει ςτθν 
άμεςθ αποκατάςταςθ των τυχϊν βλαβϊν ι διακοπϊν.  
9. Να παίρνει όλα τα μζτρα προφφλαξθσ των προςκομιηόμενων υλικϊν μζχρι να χρθςιμοποιθκοφν 
αυτά, των εργαλείων, μθχανθμάτων, μεταφορικϊν μζςων και τθσ εν γζνει αςφάλειασ του 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και κάκε τρίτου και να εκτελεί τισ οδθγίεσ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ, 
τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και διατάξεισ, φζροντοσ ευκφνθ αποκλειςτικά και μόνο αυτόσ για κάκε 
ςυνζπεια που κα προκφψει από τθ μθ εφαρμογι τουσ.  

 
 

Άρκρο 15ο 
Σιρθςθ νόμων, Αςτυνομικϊν Διατάξεων, Ζκδοςθ αδειϊν 

 
1. Ο Ανάδοχοσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με 
τουσ Νόμουσ του Κράτουσ, τα Διατάγματα και τουσ Κανονιςμοφσ, τισ Αςτυνομικζσ Διατάξεισ ι 
διαταγζσ, κακϊσ και με τισ νόμιμεσ απαιτιςεισ οποιαςδιποτε Δθμόςιασ, Διοικθτικισ ι άλλθσ Αρχισ 
που κα αναφζρονται και κα ζχουν εφαρμογι κατά οποιοδιποτε τρόπο για τον Ανάδοχο ι / και τισ 
εργαςίεσ του.  
2. Ο Ανάδοχοσ ωσ υπεφκυνοσ τθρεί τουσ Νόμουσ κλπ, υποχρεοφται να ανακοινϊςει αμζςωσ ςτθ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία τισ Διαταγζσ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ς’ αυτόν κατά τθ διάρκεια 



εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ και τα ζγγραφα των διαφόρων αρχϊν ςχετικά με τα υποδεικνυόμενα μζτρα 
ελζγχου, αςφαλείασ κλπ.  
3. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τθν τάξθ και τθν πεικαρχία ςτθν περιοχι των Εργαςιϊν, 
τα Εργοτάξια και γενικά ςε όλεσ τισ κζςεισ που εκτελοφνται οι εργαςίεσ.  
4. Εκτόσ αν διαφορετικά προβλζπεται ςτο Συμφωνθτικό, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ κάκε 
άδειασ που προβλζπεται από τουσ ανωτζρω Νόμουσ, Διατάγματα κλπ. από τθν εκάςτοτε αρμόδια 
Υπθρεςία και που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ 
του.  
 

Άρκρο 16ο 
Ατυχιματα και ηθμιζσ 

Ο εργοδότθσ δεν επιβαρφνεται με αποηθμιϊςεισ ατυχθμάτων του προςωπικοφ του αναδόχου, κακϊσ 
επίςθσ και με αποηθμιϊςεισ για ηθμιζσ που προκαλοφνται από το προςωπικό του αναδόχου και των 
μεταφορικϊν του μζςων ςε ξζνθ ιδιοκτθςία και ςε ζργα Δθμοςίου, Διμων και Κοινοτιτων και ςε κάκε 
φφςθσ κοινωφελι ζργα. Υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ατυχθμάτων και ηθμιϊν είναι ο ανάδοχοσ.  
 

Άρκρο 17ο 
Πρόλθψθ ατυχθμάτων – Μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ – Διευκόλυνςθ κυκλοφορίασ 

 
Ο ανάδοχοσ ανεξάρτθτα από τισ κείμενεσ διατάξεισ υποχρεϊςεων κι ευκυνϊν του, παίρνει τα 
απαραίτθτα μζτρα για τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων ςτο προςωπικό και κάκε τρίτο, κακϊσ επίςθσ 
και για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν προσ αυτοφσ. Ηθμιζσ που κα προκλθκοφν από αμζλεια του 
αναδόχου αποκακίςτανται αμζςωσ με ευκφνθ και φροντίδα αυτοφ, άλλωσ θ επανόρκωςθ γίνεται από 
τον εργοδότθ εισ βάροσ του πρϊτου. Διαταγζσ τθσ υπθρεςίασ ςχετικά με τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
κυκλοφορίασ εφαρμόηονται με ευκφνθ και δαπάνθ του ανάδοχου.  
Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι για κάκε κακολικι διακοπι τθσ κυκλοφορίασ κα πρζπει 
απαραίτθτα να ςυνεννοείται με τθν υπθρεςία επίβλεψθσ από το αρμόδιο τμιμα τθσ Τροχαίασ 
Κίνθςθσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ με δικζσ του δαπάνεσ να τοποκετιςει πινακίδεσ 
κακοδιγθςθσ τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων. Επίςθσ οφείλει με δαπάνεσ του να περιφράξει κάκε 
επικίνδυνθ για τθν κυκλοφορία οχθμάτων και πεηϊν κζςθ και να επιςθμαίνει αυτι, με τθν 
τοποκζτθςθ εμποδίων και πινακίδων ςε εμφανι ςθμεία.  
 

Άρκρο 18ο 
Προςωπικό αναδόχου 

 
Το προςωπικό που κα εργαςτεί πρζπει να είναι ειδικευμζνο και πεπειραμζνο για το είδοσ τθσ 
εργαςίασ που κα κάνει, ςφμφωνα και με τα δθλωκζντα ςτθν Ρροςφορά του. Θ επίβλεψθ ζχει 
δικαίωμα να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ κάκε εργάτθ, τεχνίτθ κλπ. εφόςον κρικεί ότι δεν ζχει τα 
απαιτοφμενα εμπειρικά ι επιςτθμονικά προςόντα ι είναι απεικισ, προκλθτικόσ κλπ. Ο ζλεγχοσ που 
αςκείται από τον εργοδότθ ςτο προςωπικό του αναδόχου ζχει ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ 
αποπεράτωςθσ τθσ εργαςίασ κατά τον καλφτερο τρόπο. Επιπλζον, ο ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει τον 
απαιτοφμενο αρικμό προςωπικοφ και μθχανθμάτων, για τθν αδιάκοπθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.  
Ειδικότερα κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρζχει, εάν του ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία, δεφτερο 
ςυνεργείο για ταυτόχρονθ εργαςία ςε περιςςότερα ςθμεία, με τα κατάλλθλα μθχανιματα, εργαλεία, 
οχιματα αποκομιδισ των υπολειμμάτων και τον απαραίτθτο αρικμό προςωπικοφ.  
Επίςθσ, ό,τι ςυμπλθρωματικά αναφζρεται ςτο Ν.4412/2016.  



 
Άρκρο 19ο 

Νυχτερινι υπερωριακι εργαςία-εργαςία τισ Εορτζσ και τισ αργίεσ 
 

Επιτρζπεται θ εκτζλεςθ νυχτερινισ ι υπερωριακισ εργαςίασ και εργαςίασ κατά τισ αργίεσ και εορτζσ, 
ςφμφωνα με όςα ςχετικά ορίηονται από τουσ Νόμουσ του Κράτουσ, εκτόσ εάν υπάρχει ρθτι 
απαγορευτικι δαπάνθ τθσ Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ εκτζλεςθσ τζτοιασ εργαςίασ ο Ανάδοχοσ δεν 
δικαιοφται πρόςκετθ αποηθμίωςθ.  
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ Νόμουσ και 
Κανονιςμοφσ που αφοροφν τζτοια εργαςία. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ανακοινϊνει ςτθ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία γραπτά, πριν από 24 τουλάχιςτον ϊρεσ, τθν πρόκεςι του να εκτελζςει 
εργαςία νυχτερινι, υπερωριακι ι κατά τισ Αργίεσ και Εορτζσ. Εφ’ όςον για τθν αςφάλεια τθσ εργαςίασ 
ι τθν Αςφάλεια των εγκαταςτάςεων τθσ Υπθρεςίασ θ νυχτερινι ι υπερωριακι εργαςία ι θ εκτζλεςθ 
εργαςίασ κατά τισ Αργίεσ και τισ Εορτζσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθν εκτελεί χωρίσ 
αντίρρθςθ και χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ.  
Ειδικά για τθν υπερωριακι εργαςία θ Διευκφνουςα Υπθρεςία κα ςυνθγοριςει μεν, εφ’ όςον κρίνεται 
απαραίτθτθ και δεν υπάρχει άλλθ δυνατότθτα για εξαςφάλιςθ περιςςότερου προςωπικοφ, αλλά δεν 
μπορεί να εγγυθκεί τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ.  
Αν ο Ανάδοχοσ δεν μπορζςει να εξαςφαλίςει ζγκριςθ για υπερωριακι εργαςία, αυτό δεν κα 
αποτελζςει δικαιολογία για παράταςθ των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ του Ζργου.  
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ νυχτερινισ εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει με δαπάνθ του 
πρόςκετο και ικανοποιθτικό φωτιςμό για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του και του κοινοφ, κακϊσ 
και κατάλλθλα μζςα που να επιτρζπουν τθν καλι τοποκζτθςθ και επικεϊρθςθ υλικϊν.  

 
Άρκρο 20ο 

Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 
Ο τυχόν απαιτοφμενοσ, για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ προβλζπεται και 
κακορίηεται εκάςτοτε ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και Ρροδιαγραφζσ και ο ανάδοχοσ δθλϊνει τθν ευκφνθ 
για προςκόμιςι του με τθν προςφορά του (φάκελοσ Τεχνικϊν ςτοιχείων). Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ αν δε 
διατίκεται εξ’ αρχισ από τον ανάδοχο κα ευρίςκεται με μζριμνα και δαπάνεσ αυτοφ, χωρίσ θ 
υπθρεςία να αναλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ ι ευκφνθ ςχετικά.  

 
Άρκρο 21ο 

Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται 
να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, 
ιτοι. α. Για τουσ Γεωτεχνικοφσ (Γεωπόνοι, Δαςολόγοι), άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ από το ΓΕΩΤΕΕ 
ςε ιςχφ τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ.  
β. Για τουσ λοιποφσ διαγωνιηόμενουσ, πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου ι επαγγελματικισ 
οργάνωςθσ με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ και κα 
βεβαιϊνεται θ οικονομικι τακτοποίθςι τουσ.  
 
 
 
 



 
Άρκρο 22ο 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:  
 
α) να προςκομίςουν κατάλογο ςτον οποίο κα αναφζρονται οι προθγοφμενεσ ςυνεργαςίεσ για εργαςία 
ίδια με τθ ηθτοφμενθ με δθμόςιουσ φορείσ ι Ν.Ρ.Ι.Δ., με ςτοιχεία όπωσ ο προχπολογιςμόσ, θ 
περιγραφι εργαςιϊν και θ διάρκεια εκτζλεςθσ των παραπάνω, ο οποίοσ κα ςυνοδεφεται από 
πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ, ςυνταςςόμενα ι κεωροφμενα από αυτζσ για 
τθν καλι και εμπρόκεςμθ παράδοςθ.  
 
β) να διακζτουν τον απαιτοφμενο αρικμό προςωπικοφ και μθχανθμάτων, για τθν αδιάκοπθ εκτζλεςθ 
τθσ εργαςίασ. Ειδικότερα κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρζχει, τον αρικμό των  ατόμων που 
προβλζπονται από τθν τεχνικι περιγραφι τθσ μελζτθσ με ςυνεργεία για ταυτόχρονθ εργαςία ανά 
Δθμοτικι Ενότθτα, με τα κατάλλθλα μθχανιματα, εργαλεία, οχιματα αποκομιδισ των υπολειμμάτων 
και τον απαραίτθτο αρικμό προςωπικοφ.  
 
γ) Τθν επίβλεψθ των εργαςιϊν από τθν πλευρά του αναδόχου να ζχει είτε αυτοπροςϊπωσ ο ανάδοχοσ 
ι αντιπρόςωποσ αυτοφ. 
 
δ) να διακζτει, τον κατάλλθλο μθχανολογικό εξοπλιςμό  
 

Άρκρο 23ο 
Εκτζλεςθ τθσ Εργαςίασ 

 
1. Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Τμιματοσ Ρραςίνου και Ρεριβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ του Διμου, όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
και ςτο Τιμολόγιο μελζτθσ. Για οποιαδιποτε αςάφεια τθσ μελζτθσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, 
πριν από κάκε εκτζλεςθ εργαςίασ να ηθτά ζγκαιρα τισ οδθγίεσ του Επιβλζποντα, ζτςι ϊςτε οι εργαςίεσ 
να εκτελοφνται μζςα ςτθ ςυμβατικι προκεςμία.  
 
2. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν ζντεχνθ, αςφαλι, εμπρόκεςμθ και οικονομικι 
καταςκευι τθσ Εργαςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και με όλεσ τισ οδθγίεσ, ςτοιχεία, 
υποδείξεισ και εντολζσ που κα του δϊςει θ Υπθρεςία κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Εργαςίασ. Αν 
παρουςιαςτεί οποιαδιποτε κακοτεχνία, παράλειψθ ι ατζλεια ι αν ο Ανάδοχοσ δεν τθριςει ι 
παρουςιαςτεί οποιαδιποτε υποχρζωςι του κατά τθ Σφμβαςθ ι το Νόμο, είναι υποχρεωμζνοσ να 
αποηθμιϊςει τθν Υπθρεςία για οποιαδιποτε κετικι ηθμία που κα οφείλεται ςτο λόγο αυτό, επιπλζον 
των ποινικϊν ρθτρϊν λόγω κακυςτζρθςθσ που υποχρεοφται να καταβάλλει ςφμφωνα με όςα 
προβλζπει θ Σφμβαςθ.  
 
3. Αν κατά οποιαδιποτε χρονικι περίοδο, θ Υπθρεςία κεωριςει ότι θ μζκοδοσ εργαςίασ του 
Αναδόχου ι τα υλικά και το εργοταξιακό προςωπικό του ι ο εξοπλιςμόσ, τα μθχανιματα, τα εργαλεία 
και τα εφόδια ι οι αποκικεσ του δεν είναι επαρκι ι κατάλλθλα για να εξαςφαλίηουν  



τθν τζλεια, οικονομικι, εμπρόκεςμθ ακόμθ και απόλυτθ ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ 
εκτζλεςθσ τθσ Εργαςίασ ι για να εγγυθκοφν για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και των τρίτων, τότε 
ςε οποιαδιποτε από τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να διατάξει τον Ανάδοχο να 
ςυμμορφωκεί με απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ και τισ εντολζσ τθσ μζςα ςε τακτι προκεςμία και να 
φροντίςει άμεςα για τθν τακτοποίθςθ των παραπάνω ατελειϊν ι εκκρεμοτιτων, χωρίσ αυτόσ να ζχει 
το δικαίωμα να ηθτιςει καμία πρόςκετθ πλθρωμι ι αφξθςθ τιμϊν ι παράταςθ προκεςμιϊν. Θ 
άςκθςθ ι όχι από τθν Υπθρεςία του δικαιϊματοσ αυτοφ τθσ παρζμβαςθσ δεν μειϊνει κατά 
οποιοδιποτε τρόπο τισ ευκφνεσ του Αναδόχου.  
 
4. Συμφωνείται ρθτά ότι ο Μθχανικόσ Εξοπλιςμόσ και το Ρροςωπικό, που δθλϊνονται κατά τθν 
προςφορά και δείχνουν τα κατά ελάχιςτον απαιτοφμενα όρια μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και 
εργοταξιακοφ προςωπικοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ Εργαςίασ, ζχουν απλϊσ ενδεικτικό χαρακτιρα και δεν 
δεςμεφουν με κανζνα τρόπο τθν Υπθρεςία ςτθν εφαρμογι των διατάξεων του Άρκρου αυτοφ. Θ 
Υπθρεςία δικαιοφται κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Εργαςίασ να ηθτιςει αφξθςθ του μθχανικοφ 
εξοπλιςμοφ κατά είδοσ και αρικμό ι τθν προςκόμιςθ εξοπλιςμοφ που δεν αναφζρεται ςτα δθλωμζνα 
ι τθν αφξθςθ του εργοταξιακοφ προςωπικοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Εργαςίασ και ο 
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται με αυτό, χωρίσ αντίρρθςθ και χωρίσ καμία 
πρόςκετθ πλθρωμι.  
 
5. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ 
και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του 
Ν4412/2016.  
 

Άρκρο 24ο 
Ποινικζσ ριτρεσ 

 
1. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιάμεςων 
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
χωρίσ Φ.Ρ.Α. των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,  
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ Φ.Ρ.Α. επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα.  
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφναται να ανακαλοφνται με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ άνω τμθματικζσ 
προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.  
2. Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
3. Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 
ανάδοχο ζκπτωτο.  
 
 
 



Άρκρο 25ο 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου 

1) Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:  
 
α) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δε ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 
υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και  
β) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων.  
2) Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγω ζκπτωςθσ του αναδόχου, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον 
ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/2016 και 
περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ 
κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν και ό,τι άλλο 
αναφζρεται ςτο ςχετικό άρκρο.  
3) Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι 
κυρϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρ. 203 του Ν.4412/2016.  
 

Άρκρο 26ο 
Ανωτζρα βία 

 
Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.  
 

Άρκρο 27ο 
Επιμετριςεισ 

Οι επιμετριςεισ ςυντάςςονται με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου, τα δε επιμετρθτικά ςτοιχεία 
λαμβάνονται από κοινοφ, από τον επόπτθ και τον εκπρόςωπο του αναδόχου και κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται από ηυγολόγια του ΧΥΤΑ Λζςβου περί μεταφοράσ των προϊόντων κοπισ. 
Ο ανάδοχοσ κα ςυντάξει τθν πρϊτθ επιμζτρθςθ πριν τθν πάροδο των 30 πρϊτων θμερϊν εργαςιϊν, 
κατά διακριτά μζρθ για τισ εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν και κα τισ υποβάλλει για ζλεγχο ςτθν 
Διευκφνουςα Υπθρεςία, αφοφ τθν υπογράψει. Κατόπιν αυτισ, ςυντάςςεται επόμενθ καταμζτρθςθ 
μετά από δφο (2) μινεσ και άλλθ μία τελικι επιμζτρθςθ με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν. Θ 
επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία ςυνοπτικι περιγραφι τθσ, με ζνδειξθ του αντίςτοιχου 
άρκρου του τιμολογίου που εκτελζςκθκε με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των 
εργαςιϊν. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία μετά τθν παραβολι προσ τα επιμετρθτικά ςτοιχεία, τον ζλεγχο 
και τυχόν διόρκωςθ των υπολογιςμϊν, εγκρίνει τισ επιμετριςεισ και ενθμερϊνει τον ανάδοχο.  
Οι επιμετριςεισ κα πρζπει να δίνονται και ςε θλεκτρονικι μορφι, ςε ςυμβατό πρόγραμμα 
ανάγνωςθσ και επεξεργαςίασ κειμζνου με αυτό τθσ Υπθρεςίασ.  

 
 
 
 



Άρκρο 28ο 
Σρόποσ πλθρωμισ – Πιςτοποίθςθ 

 
Δεν κα χορθγθκεί καμία προκαταβολι. Ο ανάδοχοσ κα πλθρϊνεται τμθματικά, κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυμβάςεωσ (ςφμφωνα με το άρκρο 200 του Ν. 4412/16) με τθ ςφνταξθ των επιμετριςεων, τθσ 
πιςτοποίθςθσ, του πρωτοκόλλου παραλαβισ και τθν προςκόμιςθ του/ των τιμολογίων, ςυνοδευόμενο 
με τα εκδιδόμενα ηυγολόγια από τον ΧΥΤΑ Λζςβου,  μεταφοράσ των προϊόντων κοπισ.  Θ πρϊτθ 
πιςτοποίθςθ ενδεικτικά κα ςυνταχκεί μετά από δφο (2) μινεσ και άλλθ μία τελικι πιςτοποίθςθ με τθν 
ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν. 
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του ανάδοχου εξαιτίασ 
ςυμβατικισ παράλειψθσ, αυτι κα αφαιρείται από το ποςό τθσ οικείασ πιςτοποίθςθσ και θ διαφορά 
κα αποτελεί το τελικά πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι ποςό.  
Στισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα 
εξισ δικαιολογθτικά:  
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με το άρκρο 219.  
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.  
γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».  
δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16)  
Τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια για υπθρεςία. Πλεσ οι ςχετικζσ με τθ 
διενζργεια τθσ εργαςίασ δαπάνεσ, βαρφνουν τον οικείο κωδικό αρικμοφ εξόδου (Κ.Α.Ε.) του 
προχπολογιςμοφ του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ διατάξεισ περί οικονομικισ 
διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των Διμων και των Κοινοτιτων.  
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι εξιντα 
(60) μζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου παροχισ υπθρεςίασ από αυτόν, θ ανακζτουςα αρχι 
«οφειλζτθσ» ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5-6-2003) «Ρροςαρμογι τθσ 
Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ 29-6-2000 για τθν καταπολζμθςθ των 
κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ 
χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο.  

 
Άρκρο 29ο 

Σροποποίθςθ φμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
Ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 132, του ν 4412/16  
 

Άρκρο 30ο 
Περιεχόμενο των τιμϊν του τιμολογίου 

 
Οι τιμζσ του τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν, χωρίσ να δικαιοφται ο 
ανάδοχοσ άλλθ πλθρωμι ι αποηθμίωςθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ κάκε μιασ από αυτζσ. 
Σφμφωνα με τα παραπάνω ςε όλεσ τισ τιμζσ του τιμολογίου περιλαμβάνονται:  
1. Οι δαπάνεσ λειτουργίασ των απαιτοφμενων για τθν εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ μθχανθμάτων, δθλαδι 
τα μιςκϊματα, τα απαιτοφμενα καφςιμα και λιπαντικά, θ επιβάρυνςθ λόγω θμεραργιϊν που μπορεί 
να οφείλονται ςε διάφορεσ αιτίεσ, οι δαπάνεσ παραλαβισ μεταφοράσ επί τόπου κι επιςτροφισ των 
μθχανθμάτων, οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα αςφαλιςτικά τουσ.  

2. Οι δαπάνεσ για το απαιτοφμενο προςωπικοφ των ςυνεργείων και του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ από 
εργοδθγοφσ, μθχανοδθγοφσ, χειριςτζσ, μθχανοτεχνίτεσ, ειδικευμζνουσ και ανειδίκευτουσ εργάτεσ για 



τα θμερομίςκιά τουσ, θμεραργίεσ αςφαλίςεισ, ϊρεσ εργαςίασ αργίασ, ζκτακτεσ χρθματικζσ παροχζσ 
κ.λ.π.  

3. Τα ζξοδα απόςβεςθσ, αποκικευςθσ και φφλαξθσ των εργαλείων και των μθχανθμάτων.  

4. Γενικά κάκε δαπάνθ που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςτθν οποία αναφζρεται θ ςχετικι τιμι του τιμολογίου, καμία αξίωςθ ι 
διαμφιςβιτθςθ είναι δυνατόν να κεμελιωκεί εκ των υςτζρων ςε ςχζςθ με τισ αποδόςεισ των 
εργατοτεχνιτϊν, είτε ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ μετά τθ ςυμμετοχι του αναδόχου ςτο 
διαγωνιςμό.  
 
Τζλοσ, καμία αξίωςθ ι διαμφιςβιτθςθ δεν είναι δυνατό να κεμελιωκεί, οφτε για τισ ποςότθτεσ και τισ 
αποςτάςεισ μεταφοράσ των υλικϊν, των εργαλείων και των εργατϊν, οφτε για τισ απαιτιςεισ των 
εργατοτεχνιτϊν, οφτε για τισ τιμζσ θμερομιςκίων και υλικϊν.  
 

Άρκρο 31ο 
Επίλυςθ διαφορϊν 

Οι διαφορζσ που κα εμφανιςτοφν από τθν εφαρμογι τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ επιλφονται ςφμφωνα 
με το άρκρο 273 του Ν.3463/2006, το άρκρο 227 του Ν. 3852/2010 και το άρκρο 205 του 
Ν.4412/2016.  

Άρκρο 32ο 
Ανακεϊρθςθ τιμϊν προςφοράσ 

 
Οι τιμζσ προςφοράσ ςε καμία αναπροςαρμογι τιμϊν δεν υπόκεινται, για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, 
αλλά παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ μζχρι τθσ λιξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.  
 

Άρκρο 33ο 
Παραλαβι εργαςιϊν 

Θ παραλαβι των εργαςιϊν κα γίνεται μετά τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ από 
τθν επιτροπι παραλαβισ και τθν ζγκριςθ αυτϊν, όπωσ προβλζπεται από το άρ. 219 του Ν.4412/2016.  
 

Άρκρο 34ο 
Ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

 
Για τθν ανωτζρω εργαςία ιςχφουν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που μνθμονεφονται ςτα αντίςτοιχα 
άρκρα του τιμολογίου, τισ ςχετικζσ εν ιςχφ εγκφκλιεσ διαταγζσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν που 
αφοροφν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και το ςυνταχκζν από τθν Υπθρεςία κεφάλαιο τθσ μελζτθσ 
Τεχνικι Ρεριγραφι.    
              Μυτιλινθ Μάρτιοσ  2019  
 
                                                                            ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
                           Ο                                                Ο 
                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ                      Δ/ΝΤΘΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΡΑΣΙΝΟΥ      
 
 
   ΕΥΣΤ. ΣΑKΚΘΣ                                    ΜΑΝΤΗΑΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ           EΡΓΑΙΑ: ΚΟΠΗ ΘΑΜΝΪΝ, ΤΩΗΛΪΝ  
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                  ΨΟΡΣΪΝ ΚΛΠ ΨΪΡΪΝ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                                     ΔΗΜΟΤ  ΛΕΒΟΤ  (Δ.Ε. ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                          Δ.Ε. Λ. ΘΕΡΜΗ,  Δ.Ε. ΠΛΪΜΑΡΙΟΤ,  
ΑΡ. ΜΕΛ.:     58/2019                                                            Δ.Ε. ΕΤΕΡΓΕΣΟΤΛΑ, Δ.Ε. ΑΓΙΑΟΤ, Δ.Ε. ΓΕΡΑ) 
                                                         
 
        ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ  :  54.405,00 € 
                                                      ΠΙΣΪΗ                      :  63.653,85 € 

 

ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΦΟΑΣ  
 
Τθσ επιχείρθςθσ ι κοινοπραξίασ επιχειριςεων  
με ζδρα τ………………………………οδόσ ………………………………αρικμ……………………  
Τ.Κ. …………………Τθλ. …………………….Fax……………………  
 
Ρροσ:  ΔΘΜΟ ΛΕΣΒΟΥ  
 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ Διακιρυξθσ τθσ Δθμοπραςίασ τθσ εργαςίασ που αναγράφεται ςτθν 
επικεφαλίδα και των λοιπϊν ςτοιχείων Δθμοπράτθςθσ, κακϊσ και των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ 
εργαςίασ αυτισ, υποβάλλω τθν παροφςα προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ 
επιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ με τθν ςφμφωνα με τισ τιμζσ που 
αναγράφω ςτον κάτωκι πίνακα :  

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

Α.Τ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(ΣΤ) 

ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ € 

 
ΔΑΡΑΝΘ € 

1 Κοπι χόρτων με βενηινοκίνθτο 
χορτοκοπτικό μθχάνθμα πεηοφ 
χειριςτι και κακαριςμόσ 
χϊρου. 

ςτρ. 1 
   
   1.209,00 

 
  

Φ.Ρ.Α. 17%  

ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ  

 
 
 

Μυτιλινθ     /    /2019  
 
     Ο Ρροςφζρων  
 
 
 
 
 
 

                                                (Ονοματεπϊνυμο υπογραφόντων και ςφραγίδα εργολιπτθ)  


