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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 
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Aπιθμ. Μελέηηρ :     33 /2020 

 

ΔΡΓΑΙΑ: Δπγαζίερ Καθαπιζμού 

Οδών Πλαηειών και Κοινοσπήζηυν 

σώπυν  Γ.Δ ΑΓΙΑΟΤ 

CPV 90610000-6  

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

 

Με ηελ παξνύζα  κειέηε πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο θαζαξηζκνύ νδώλ 

,Πιαηαηώλ, Παηδηθώλ ραξώλ, Κνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλνηήηαο  Αγιάζος  δηόηη κε ην ππάξρνλ πξνζσπηθό δελ είλαη εθηθηό λα 

γίλνπλ νη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αγηάζνπ . Με ηελ εξγαζία απηή 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα γίλνπλ παξεκβάζεηο Καζαξηόηεηαο θαη Δππξεπηζκνύ ησλ 

δξόκσλ, πιαηεηώλ παηδηθώλ ραξώλ θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θιπ ζε όιε ηελ Γ.Δ 

Αγηαζνπ  ζύκθσλα κε ηεο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο.. 

Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

Καζαξηόηεηαο αθνξνύλ. 

 I. Ταθηηθή θαζαξηόηεηα ησλ νδνζηξσκάησλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ πεδνδξνκίσλ, 

πιαηεηώλ θαη ινηπώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, απνθνκηδή απνξξηκκάησλ  κε ηε ρξήζε 

εξγαηώλ θαζαξηόηεηαο (ρξήζε ρεηξσλαθηηθώλ εξγαιείσλ όπσο ζθνύπεο, ρεηξακάμηα, 

θαξάζηα, ηζάπεο, ηζνπγθξάλεο, θηπάξηα, ινηπόο εηδηθόο εμνπιηζκόο, πιαζηηθνί ζάθνη 

απνξξηκκάησλ θαη όια ηα αλαγθαία αλαιώζηκα) θαζώο θαη κε ρξεζηκνπνίεζε  αλνηθηνύ 

θνξηεγνύ κέρξη 5 ηόλσλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθώλ. Τν θαζεκεξηλό άδεηαζκα θαη 

απαξαίηεην θαζάξηζκα όισλ ησλ θαιαζηώλ απνξξηκκάησλ (μύιηλα θαη πιαζηηθά), κεηά 

ηεο αιιαγήο ζαθνύιαο απνξξηκκάησλ, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί από ην δήκν θαζ' 

ππόδεημε ηεο ππεξεζίαο. Τελ εππξεπή δηαηήξεζε ησλ νδώλ, ησλ πιαηεηώλ θαη ελ γέλεη 

ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ  κέζσ εξγαζηώλ απνςίισζεο, βνηαλίζκαηνο θαη 

αζβεζηώκαηνο θαζ' ππόδεημε ηεο ππεξεζίαο.  Πιύζηκν ζπγθεθξηκέλσλ ρώξσλ, θεληξηθνί 

δξόκνη, θιπ., θαηά δηαζηήκαηα, εθ’ όζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ 

δήκνπ. Αθαίξεζε αθηζώλ θαη απζαίξεησλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ από ζηύινπο ΓΔΗ, 

ΟΤΔ, δέληξα, θάδνπο, θιπ. Η παξερόκελε εξγαζία ζα είλαη ηαθηηθή, θαζώο θαη θάζε 

θνξά πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία. Έθηαθηεο επεκβάζεηο ζε 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα ηελ πξνζηαζία πεδώλ θαη νρεκάησλ, όπσο από ιάδηα, 
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πεηξέιαηα θιπ. Η παξερόκελε εξγαζία ζα γίλεηαη θαζ’ ππόδεημε ηεο αξκόδηαο 

ππεξεζίαο.  Άζπξηζκα ησλ θξαζπέδσλ θαη δελδξνζηνηρηώλ κε ππόδεημε ηεο αξκόδηαο 

ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  Τελ απζεκεξόλ απνκάθξπλζε ησλ πιαζηηθώλ ζάθσλ 

απνξξηκκάησλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζή ηνπο ζηνπο 

πιεζηέζηεξνπο δεκνηηθνύο θάδνπο απνξξηκκάησλ.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο θαη γεληθόηεξα γηα ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο ν Γήκνο 

Λέζβνπ πξέπεη λα πξνβεί ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο εξγαζίαο. 

Ο ηύπνο θαη ν αξηζκόο ησλ απηνθηλήησλ θαη εξγαηώλ  πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα ηελ εξγαζία Καζαξηζκνύ Οδώλ, Πιαηεηώλ θαη Κνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αγηάζνπ  θαίλνληαη ζηνλ  παξαθάησ  πίλαθα :  

 
 

I. Φνξηεγό < 5 ηόλσλ  
II. Δξγάηεο  

 

Η κίζζσζε ησλ παξαπάλσ αλαιύεηαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό πνπ αθνξά ηνλ 

θαζνξηζκό ηηκώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ . 

 

Η  αλάζεζε εξγαζηώλ ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε.  

Σηελ σξηαία δαπάλε απαζρόιεζεο πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο απνδεκίσζε εξγαζίαο – 

απαζρόιεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ νδεγνύ  θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο ηνπ  ζηε ζέζε πνπ 

ζα εθηειεζηεί ε εξγαζία.  

Τα πξνζθεξόκελα κεραλήκαηα θαη νρήκαηα ζα πξέπεη λα ηεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ 

άπθπος 5 ηηρ ςγγπαθήρ Τποσπεώζευν ηεο παξνύζαο κειέηεο. 

Οη ώξεο απαζρόιεζεο  ησλ απηνθηλήησλ  θαη εξγαηώλ  ζα πξνθύςνπλ αλάινγα 

ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ , ζύκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη 

εκεξνιόγην εθηέιεζεο εξγαζηώλ πνπ ζα ζπληαρζεί  από ηνλ αλάδνρν  θαη ζα ππνγξαθεί 

θαη από ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό . 

Οι  ώπερ  επγαζίαρ  ηυν επγαηών και ηος θοπηηγού είναι ενδεικηικέρ και 

μποπούν να ηποποποιηθούν ανάλογα με ηιρ ανάγκερ πος θα πποκύτοςν καηά 

ηην εκηέλεζη ηυν επγαζιών.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ην αλάινγν πξνζσπηθό θαη ηνλ αληίζηνηρν 

εμνπιηζκό. 

Η Γηάξθεηα ηεο Σύκβαζεο είλαη γηα ηξείο (3) κήλεο ηνπο θαινθαηξηλνύο  ε νπνία 

κπνξεί θαη λα παξαηαζεί κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

Ο πξνϋπνινγηζκόο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε θακία πεξίπησζε ην πνζό  ησλ 

23.400,00€ Ευρώ(με ΦΠΑ 17%) . 
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ΜΤΣΙΛΗΝΗ       16   /04  /2020 

 

Θευπήθηκε 

 

 

 

 

 

ςνηάσθηκε 

 

 

 

 

 

 



 5 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

 

 

 

 

Aπιθμ. Μελέηηρ : 33/2020 

 

ΔΡΓΑΙΑ: Δπγαζίερ Καθαπιζμού 

Οδών Πλαηειών και Κοινοσπήζηυν 

σώπυν  Γ.Δ ΑΓΙΑΟΤ 

CPV 90610000-6  

 

 

 

 

Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο    

 

 

Α/Α 
Περιγραθή  
Εργαζιών Μονάδα Ποζόηηηα 

Τιμή 
Μονάδας  Δαπάνη 

1 

Φορτηγό  < 6 
τόνων. ώρα 433,33 30,00 13.000,00 

2 Εργάτης  ώρα 700 10,00     700,00 

   
  ΣΥΝΟΛΟ   20.000,00 

   
 ΦΠΑ 17% 3.400,00 

   
  ΣΥΝΟΛΟ 23.400,00 

 

 

 

 

 

Οι  ώπερ  επγαζίαρ  ηυν επγαηών και ηος θοπηηγού είναι ενδεικηικέρ και 
μποπούν να ηποποποιηθούν ανάλογα με ηιρ ανάγκερ πος θα πποκύτοςν καηά 

ηην εκηέλεζη ηυν επγαζιών. 
 

  

 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ,       16   / 4   /2020 

 

 

Θευπήθηκε 

 

 

 

 

 

ςνηάσθηκε 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

 

 

 

 

Aπιθμ. Μελέηηρ :  33/2020 

 

ΔΡΓΑΙΑ: Δπγαζίερ Καθαπιζμού 

Οδών Πλαηειών και Κοινοσπήζηυν 

σώπυν  Γ.Δ ΑΓΙΑΟΤ 

CPV 90610000-6  

 

 

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν  

 

Άπθπο 1ο :     Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

 

Με ηελ παξνύζα  κειέηε πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο ησλ 

νδνζηξσκάησλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ πεδνδξνκίσλ, πιαηεηώλ , ινηπώλ θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ, απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ  κε ηελ ρξήζε εξγαηώλ θαζαξηόηεηαο (ρξήζε 

ρεηξσλαθηηθώλ εξγαιείσλ όπσο ζθνύπεο, ρεηξακάμηα, θαξάζηα, ηζάπεο, ηζνπγθξάλεο, 

θηπάξηα, ινηπόο εηδηθόο εμνπιηζκόο, πιαζηηθνί ζάθνη απνξξηκκάησλ θαη όια ηα αλαγθαία 

αλαιώζηκα) θαζώο θαη αλνηθηνύ θνξηεγνύ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθώλ. Τν 

θαζεκεξηλό άδεηαζκα θαη απαξαίηεην θαζάξηζκα όισλ ησλ θαιαζηώλ απνξξηκκάησλ 

(μύιηλα θαη πιαζηηθά), κεηά ηεο αιιαγήο ζαθνύιαο απνξξηκκάησλ, πνπ έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί από ην δήκν θαζ' ππόδεημε ηεο ππεξεζίαο. Τελ εππξεπή δηαηήξεζε ησλ 

νδώλ, ησλ πιαηεηώλ θαη ελ γέλεη ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ  κέζσ εξγαζηώλ 

απνςίισζεο, βνηαλίζκαηνο θαη αζβεζηώκαηνο θαζ' ππόδεημε ηεο ππεξεζίαο.  Πιύζηκν 

ζπγθεθξηκέλσλ ρώξσλ, θεληξηθνί δξόκνη, θιπ., θαηά δηαζηήκαηα, εθ’ όζνλ ην θξίλεη 

αλαγθαίν ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ. Αθαίξεζε αθηζώλ θαη απζαίξεησλ 

δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ από ζηύινπο ΓΔΗ, ΟΤΔ, δέληξα, θάδνπο, θιπ. Η παξερόκελε 

εξγαζία ζα είλαη ηαθηηθή, θαζώο θαη θάζε θνξά πνπ ζα ππνδεηθλύεηαη από ηελ αξκόδηα 

ππεξεζία. Έθηαθηεο επεκβάζεηο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα ηελ πξνζηαζία πεδώλ θαη 

νρεκάησλ, όπσο από ιάδηα, πεηξέιαηα θιπ. Η παξερόκελε εξγαζία ζα γίλεηαη θαζ’ 

ππόδεημε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο.  Άζπξηζκα ησλ θξαζπέδσλ θαη δελδξνζηνηρηώλ κε 

ππόδεημε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  Τελ απζεκεξόλ απνκάθξπλζε ησλ 

πιαζηηθώλ ζάθσλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζή 

ηνπο ζηνπο πιεζηέζηεξνπο δεκνηηθνύο θάδνπο απνξξηκκάησλ.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ην αλάινγν πξνζσπηθό θαη ηνλ αληίζηνηρν 

εμνπιηζκό. 
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Ο ηύπνο θαη ν αξηζκόο ησλ  κεραλεκάησλ  θαη εξγαηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνίεζε ν 
Αλάδνρνο γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη Δππξεπηζκό ησλ Κνηλνρξήζησλ Φώξσλ θαη γηα ηελ 
απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ  θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ  πίλαθα :  

 
 

III. Φνξηεγό < 5 ηόλσλ  
IV. Δξγάηεο  

 

Η κίζζσζε ησλ παξαπάλσ αλαιύεηαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ιακβάλνληαο 
ππόςε ηνλ θαζνξηζκό ηηκώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ . 

 
Τα ρξεζηκνπνηνύκελα  θαη νρήκαηα ζα πξέπεη λα ηεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο  
παξνύζαο . 

Οη  ώξεο  εξγαζίαο  ησλ εξγαηώλ θαη ηνπ θνξηεγνύ είλαη ελδεηθηηθέο θαη κπνξνύλ λα 
ηξνπνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηώλ.  
 
Ο πξνϋπνινγηζκόο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε θακία πεξίπησζε ην πνζό  ησλ 

23.400,00€ Ευρώ(με ΦΠΑ)  
 

Θα Φξεκαηνδνηεζεί από ……………………………………………… 
  

 

Άπθπο 2ο :     Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 
 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 ηελ παξ 14 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4071/2012  
 ησλ άξζξσλ 103 θαη 209 ηνπ Ν. 3463/06, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη  

 ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08  
 ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α)  
 ηνπ ΠΓ 28/80  

 ηελ ππ' αξηζ. απόθαζε Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΚ 
1291/11.08.2010 ηεύρνο Β)  

 Τνλ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο ∆ηνίθεζεο – Πξόγξαµµα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α). 

 
Άπθπο 3ο :     ςμβαηικά ζηοισεία 

 
Τα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 

α. Πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο  
β. Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ  

γ. Τερληθή πεξηγξαθή –κειέηε  
 

Άπθπο 4ο :     Υπόνορ εκηέλεζηρ επγαζίαρ  
    

Η ζύµβαζε ζα έρεη ηζρύ από ηελ εµεξνµελία ππνγξαθήο απηήο θαη γηα ηξείο (3) κήλεο 
ηνπο θαινθαηξηλνύο . Με απόθαζε ηνπ ∆εµνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα παξαηαζεί 

απηή, ρσξίο αύμεζε ησλ σξώλ κίζζσζεο, µε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο αξρηθήο ζύµβαζεο 
θαη ρσξίο ηελ ζύληαμε ζπκπιεξσκαηηθήο ή λέαο ζύµβαζεο. 

 
Άπθπο 5ο  :Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος 
 

Όια ηα  θνξηεγά θαζώο θαη  νη νδεγνί πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, 
ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ όια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά (άδεηα θπθινθνξίαο, αζθάιεηα, 

δίπισκα) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ λόκηκε θπθινθνξία θαη ιεηηνπξγία ηνπο.  
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ημεπολόγιο επγαζιών, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 
νη ώξεο εξγαζίαο, ην είδνο ηνπ απαζρνινύκελνπ θνξηεγνύ θαη εξγαηνηερληθνύ 
πξνζσπηθνύ  θαζώο επίζεο ε ηνπνζεζία θαη ην είδνο ησλ παξερνκέλσλ εξγαζηώλ, ην 

νπνίν ζα ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Δπηβιέπνληα κεραληθό. 
Ο Αλάδνρνο  ππνρξενύηαη λα αληαπνθξηζεί γηα εξγαζία αθνύ εηδνπνηεζεί ην αξγόηεξν 

ηελ πξνεγνύκελε εκέξα από απηήλ ηεο απαζρόιεζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν από ηνλ 
εληνιέα (Υπεξεζία). 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ζύκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα εγθαηαιείςεη  

ηελ εξγαζία ηνπ παξά κόλν εάλ εμαζθαιηζζεί ή νκαιή ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ, άιισο ζα 
απνθιείνληαη από κειινληηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ν Αλάδνρνο ησλ θνξηεγώλ έρεη ηελ επζύλε ηεο 
ζσζηήο θαη αθίλδπλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηπρόλ δε δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζε 
ηξίηνπο, ζα βαξύλνπλ ηνλ ίδην.  

Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ή δεκηώλ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια 
κέηξα εμαζθαιίδνληαο ζηα απηνθίλεηα, ηνπο αλαγθαίνπο βνεζνύο, πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ 

ηνπο νδεγνύο ζηηο θηλήζεηο ηνπο. Γηα θάζε αηύρεκα ή δπζηύρεκα ζην πξνζσπηθό ηνπ 
αλαδόρνπ ή ζε ηξίηνπ ή γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνζθαιείηαη από ηνλ αλάδνρν 
επζύλεηαη απνθιεηζηηθά ν ίδηνο. 

 
 

Άπθπο 6ο :Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα 
 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη κέζσλ ηα νπνία θξίλνληαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. 
 

Άπθπο 7ο :Ανυηέπα βία 
 

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην λα 
πξνβιεθζεί έζησ θαη αλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζήο ηνπ 
θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. Δλδεηθηηθά 

γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο είλαη: Δμαηξεηηθά θαη απξόβιεπηα θπζηθά γεγνλόηα, ππξθαγηά 
πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθό γεγνλόο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδόρνο ή ν 

εληνιέαο δελ είλαη ππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνύ, πόιεκνο, αηύρεκα, 
αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εληνινδόρνπ θ.α. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία ζπληξέρεη ιόγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδόρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί 

ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο 
γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο.  

Ο όξνο πεξί αλσηέξαο βηάο εθαξκόδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδόκελνο 
αλάινγα. 
 

 
Άπθπο 8ο :Αναθεώπηζη ηιμών  

 
Οη ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ’ 
όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη δελ αλαζεσξνύληαη γηα θαλέλαλ ιόγν θαη ζε θακηά 

πεξίπησζε δελ ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο ηεο ππεξεζίαο πνπ εκθαίλνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό 
πξνϋπνινγηζκό. 

 
Άπθπο 9ο :Σπόπορ πληπυμήρ 
 

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδόρνπ θαζνξίδεηαη ζε 
επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 17%,  γηα ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο εληνιήο. Η 

θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνύ γίλεηαη ύζηεξα από ηελ έθδνζε ζρεηηθνύ δειηίνπ παξνρήο 
ππεξεζηώλ ηνπ εληνινδόρνπ θαη αλάινγα κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζύκβαζεο. 
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Σην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη 
βάξε. Η ακνηβή δελ ππόθεηηαη ζε νπνηαδήπνηε αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη 
αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο.  

 
 

 
Άπθπο 10ο :Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 
 

Ο εληνινδόρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο θόξνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ηέιε 
θαη θξαηήζεηο, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ, θνηλνηήησλ ή ηξίησλ 

πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Τα έμνδα 
δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν  ελώ  ν Φ.Π.Α.  βαξύλεη  ην Γήκν. 
 

Άπθπο 11ο  : Δπίλςζη ηυν διαθοπών 
 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο ζα επηιπζνύλ 
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
 

 
 

 
ΜΤΣΙΛΗΝΗ,    16/4/2020      

 
Θευπήθηκε 

 

 
 

 
  

 

ςνηάσθηκε 
 

 
 

 
 

 


