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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ            ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΣΙΜΑΣΟ ΔΕΝΣΡΩΝ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                   ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                    
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                       
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                             
ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΛ.:    59/2021                                                            

         
                           
                                                         

 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Μ E Λ Ε Σ Η 
 

 ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΣΙΜΑΣΟ ΔΕΝΣΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 
 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  :  3.300,00 € 
  ΦΠΑ 24%                    :     792,00 € 
  ΤΝΟΛΟ                      :  4.092,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPV:   77310000-6 Φφτευςθ και ςυντιρθςθ χϊρων πραςίνου 
 
 
 

 
 

 
 
ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ 
 
 
2) ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 
3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
4) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
5) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΘΣ 
6) ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ            ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΣΙΜΑΣΟ ΔΕΝΣΡΩΝ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                   ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                       
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                             
ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΛ.: 59/2021                                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  :  3.300,00 € 

          ΦΠΑ 24%                    :      792,00 € 
          ΤΝΟΛΟ                      :  4.092,00 € 

                           
 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Θ παραπάνω μελζτθ, αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν (εκτζλεςθ εργαςιϊν) άρδευςθσ δζντρων, φυτϊν, 
χλοοτάπθτα χϊρων πραςίνου όπωσ πάρκων, νθςίδων, κόμβων, παιδικϊν χαρϊν,  πλατειϊν, παρτεριϊν, , του 
Διμου Μυτιλινθσ. 
Οι παραπάνω εργαςίεσ δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιθκοφν ζγκαιρα και  ολοκλθρωμζνα τουσ κερινοφσ 
μινεσ κακϊσ δεν επαρκεί το υπάρχον προςωπικό του Διμου Μυτιλινθσ για τθν υλοποίθςθ τουσ και μζροσ 
των απαςχολοφμενων  μζςω των  Ρρογραμμάτων Κοινοφελοφσ Χαρακτιρα, κα ολοκλθρϊςουν τθν 
απαςχόλθςθ τουσ εντόσ τθσ κερινισ περιόδου. 
Συμπλθρωματικά αναφζρεται ότι το Δθμοτικό Συμβοφλιο Μυτιλινθσ ζχει ιδθ προβεί ςτθν λιψθ απόφαςθσ 
περί ζγκριςθσ ανάκεςθσ ςυναφοφσ υπθρεςίασ με τίτλο «Συντιρθςθ Χϊρων Ρραςίνου και Ράρκων 2021-
2023», θ ςυμβαςιοποίθςθ τθσ οποίασ αναμζνεται μετά το φκινόπωρο του 2021. 
 
Οι χϊροι πραςίνου και τα δζνδρα των δενδροςτοιχιϊν, διαδραματίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ λειτουργία 
τθσ πόλθσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων. Οι υψθλισ ποιότθτασ χϊροι πραςίνου 
ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθ δθμιουργία μιασ ανκεκτικισ και βιϊςιμθσ πόλθσ, κακϊσ επθρεάηουν 
κοινωνικοφσ, οικονομικοφσ και περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ. 
 
Μζςα από τισ κακθμερινζσ εργαςίεσ (διάνοιξθ λεκανϊν άρδευςθσ, πότιςμα, ξεβοτάνιςμα, λίπανςθ, 
ςυντιρθςθ δικτφων, κ.α.), αλλά και μζςα από άλλεσ παρεμβάςεισ  κα ςυντελείται θ ςυντιρθςθ των χϊρων 
πραςίνου του Διμου Μυτιλινθσ. 
 
Μεταξφ άλλων προβλζπονται οι ακόλουκεσ εργαςίεσ:  
 

 Άρδευςθ φυτϊν, χλοοτάπθτα χϊρων πραςίνου .  

 Σχθματιςμόσ λεκανϊν άρδευςθσ φυτϊν.  

 
 
Οι επαναλιψεισ των εργαςιϊν ανά πάρκο και χϊρο, επειδι μπορεί να διαφζρουν ανάλογα με τισ καιρικζσ 
ςυνκικεσ, το ςφςτθμα άρδευςθσ, τθν ποιότθτα του χλοοτάπθτα του κάκε πάρκου, κα γίνονται ςε ςυμφωνία 
του επιβλζποντοσ του αναδόχου με τον επιβλζποντα τθσ υπθρεςίασ. 
 
Οι χϊροι εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ποτίςματων  ςυγκεκριμζνων περιοχϊν  αναφζρονται ενδεικτικά  ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ τθσ παροφςασ τεχνικισ περιγραφισ (ΡΙΝΑΚΑΣ 1, 2,3). 
Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ, ο τόποσ, θ ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ο τρόποσ και ο αρικμόσ των επαναλιψεων κα 
κακορίηονται από τθν Υπθρεςία με βάςθ τθ μελζτθ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του επιβλζποντα. 
 
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ξεκινιςει τισ εργαςίεσ του ςτουσ προβλεπόμενουσ  χϊρουσ ςφμφωνα με τθ ςειρά 
που κα του υποδείξει θ υπθρεςία και κα πρζπει να ακολουκεί το πρόγραμμα και το θμερολόγιο εργαςιϊν 
που κα του υποδείξει ο επιβλζπων.  
Ταυτόχρονα κα πρζπει να  ενθμερϊνει τον επιβλζποντα  και τθν υπθρεςία για τυχόν καταςτροφζσ, φκορζσ, 
επεμβάςεισ τρίτων, κ.α. 
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Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 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, 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και των ςυναφϊν νομοκετικϊν ρυκμίςεων και με τθν επίβλεψθ του 
Τμιματοσ Ρραςίνου, τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Μυτιλινθσ 
  
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηονται οι τρεισ μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ,  εκτόσ τθσ 
περίπτωςθσ  εξάντλθςθσ  του προχπολογιςμοφ  τθσ μελζτθσ, από  τισ πραγματοποιθκείςεσ και 
πιςτοποιθμζνεσ   εργαςίεσ πριν τθν παραπάνω θμερομθνία.  
Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει τιμισ, για 
το ςφνολο των εργαςιϊν (χαμθλότερθ τιμι).  
Θ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςτο ποςό των 3.300,00 € πλζον   792,00€                    
Φ.Ρ.Α. 24%, δθλαδι ςυνολικά 4.092,00€.  
Θ χρθματοδότθςθ κα γίνει εξολοκλιρου από ιδίουσ πόρουσ και εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ του Διμου Μυτιλινθσ οικονομικϊν ζτουσ  2021 (Κ.Α. 2021 : 35.6279.0003)  
     
     Μυτιλινθ Μάιοσ  2021  
                                                                         
          ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
 
                Ο                                                                      Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ 
       ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                       (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΑΡΟΦΑΣΘ Α. ΡΩΤ. Γ.Γ.Φ024-03/14555) 

 

                   
     ΕΥΣΤ. ΣΑKΚΘΣ                                               ΧΙΣΤΟΦΑΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΧΩΡΩΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑ 1. ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ (ΕΚΣΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 
Ρεριλαμβάνονται οι χϊροι πραςίνου ςε πάρκα, παιδικζσ χαρζσ, νθςίδεσ, δεντροςτοιχίεσ, κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ, ςχολεία, παιδικοφσ ςτακμοφσ κοιμθτιρια, κλπ. 
 

  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ - ΟΙΚΙΜΟ 
1 Δ.Ε. Γζρασ Ραλαιόκθποσ   
2 Δ.Ε. Γζρασ Ρλακάδοσ  
3 Δ.Ε. Γζρασ Ραπάδοσ  
4 Δ.Ε. Γζρασ Μεςαγρόσ 
5 Δ.Ε. Γζρασ Mεςαγρόσ, Ρρόβαςμα 
6 Δ.Ε. Γζρασ Σκόπελοσ  
7 Δ.Ε. Γζρασ Ρζραμα  
8 Δ.Ε. Γζρασ Ρφργοι 

24 Δ.Ε Θερμισ Θερμι  
25 Δ.Ε Θερμισ Ρθγι  
26 Δ.Ε Θερμισ Κϊμθ 
27 Δ.Ε Θερμισ Νζεσ Κυδωνίεσ  
28 Δ.Ε Ρζτρασ Ρζτρα 
62 Δ.Ε  Αγιάςου Αγιάςοσ 
63 ΔΕ. Ευεργζτουλα Ιππειον 
64 ΔΕ. Ευεργζτουλα Συκοφντα 
65 ΔΕ. Ευεργζτουλα Κεραμειά 
66 ΔΕ. Ευεργζτουλα Λάμπου Μφλοι 
67 ΔΕ. Ευεργζτουλα Αςϊματοσ 
68 ΔΕ. Ευεργζτουλα Άγιοι Ανάργυροι 
69 ΔΕ. Ευεργζτουλα Μυχοφ 
70 ΔΕ. Ευεργζτουλα Κάτω τρίτοσ  
71 ΔΕ. Ευεργζτουλα Ρθγαδάκια 
72 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Ρλαγιά 
73 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Τρφγωνασ 
74 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Ρλωμάρι  
75 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Ραλαιοχϊρι 
76 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Νεοχϊρι 
77 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Αμπελικό  
78 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Ακράςι 
79 Δ.Ε. Ρλωμαρίου Μεγαλοχϊρι*  
80 Δ.Ε Μυτιλινθσ Καγιάνι 
81 Δ.Ε Μυτιλινθσ Αγία Μαρίνα 
82 Δ.Ε Μυτιλινθσ Ραναγιοφδα 
83 Δ.Ε Μυτιλινθσ Ραμφίλων 
84 Δ.Ε Μυτιλινθσ Σκάλα Ραμφίλων 
85 Δ.Ε Μυτιλινθσ Αφάλωνασ  
86 Δ.Ε Μυτιλινθσ Αφάλωνασ  
87 Δ.Ε Μυτιλινθσ Μόρια  
88 Δ.Ε Μυτιλινθσ Αλυφαντά 
89 Δ.Ε Μυτιλινθσ Λουτρά  
90 Δ.Ε Μυτιλινθσ Σκάλα Λουτρϊν 
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ΠΙΝΑΚΑ 2.   ΠΑΡΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΕ ΧΑΡΕ ΜΤΣΙΛΗΝΗ  
 

1 ΚΙΟΣΚΙ 21 ΓΕΩΓΙΟΥ ΚΟΤΕΣΘ 1  
2 ΤΣΑΜΑΚΙΑ 22 ΓΕΩΓΙΟΥ ΚΟΤΕΣΘ 2 (ΑΓΙΑ ΡΑΑΣΚΕΥΘ)  
3 ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΘΣ 1 (Ι.Κ.Α.)  23 ΚΑΤΩ ΧΑΛΙΚΑΣ 
4 ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΘΣ 2 24 Ε. ΒΟΣΤΑΝΘ (ΤΕΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)  
5 ΡΑΚΟ ΕΡΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ 25 Θϋ ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ  
6 Άγιοσ Ευδόκιμοσ 26 6ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ  
7 ΕΚΑΤΟΝΘΣΟΥ (ΜΡΑΣΚΕΤΑ ΚΑΛΑΜΑΙ)  27 ΡΑΚΟ ΧΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑΣ 
8 ΑΓΙΑ ΚΥΙΑΚΘ (ΝΕΚΟΤΑΦΕΙΟ)  28 ΑΔΑΙΟΥ  
9 ΚΘΝΘΣ 29 ΧΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑ 

10 ΚΘΡΙΩΝΟΣ – ΑΓΑΦΙΩΤΘ  30 ΛΟΧΑΓΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΘ 1  
11 ΡΥΛΟΥ (ΚΑΜΑΕΣ)  31 ΛΟΧΑΓΟΥ ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΘ 2  

12 ΑΪ ΓΙΑΝΝΘΣ ΤΣΟΥΜΑΓΙΑΣ (ΗΟΥΜΡΟΥΛΙ)  32 ΑΚΑΔΘΜΙΑ 1  
13 ΗΩΟΔΟΧΟΥ ΡΘΓΘΣ 33 ΑΚΑΔΘΜΙΑ 2 
14 ΡΟΥΛΙΟΥ  34 ΑΚΛΕΙΔΙΟΥ ΕΚΚΛΘΣΙΑ 
15 ΜΑΚΙΣΤΟΥ  35 ΡΟΤΑΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 

16 ΑΓΙΟΣ ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΟΝΑΣ 36 ΡΛΑΤΕΙΑ ΣΑΡΦΟΥΣ 
17 ΡΑΚΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΘΝΘΣ 37 ΜΙΚΑΣΙΑΤΙΣΑ ΜΑΝΑ 
18 ΡΑΚΟ ΚΑΑΡΑΝΑΓΙΩΤΘ 1 38 ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΘΣ 

19 ΑΪ ΓΙΑΝΝΘΣ ΚΑΛΥΒΙΤΘΣ   

20 ΚΑΛΛΙΘΕΑ   
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ 3.  ΝΗΙΔΕ , ΔΕΝΣΡΟΣΟΙΧΙΕ, ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ  ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
 
  ΡΕΙΟΧΕΣ- ΣΘΜΕΙΑ     ΡΕΙΟΧΕΣ- ΣΘΜΕΙΑ 

1 ΒΟΥΝΑΑΚΙ 11 ΕΛΕΥΘΕΙΟΥ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 
2 ΡΥΓΕΛΛΙΑ 12 ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΘΣ 
3 ΑΚΩΤΘΙ 13 ΘΛΙΑ ΒΕΝΕΗΘ 
4 ΛΑΓΚΑΔΑ 14 ΑΕΟΡΟΟΥ ΓΙΑΝΝΑΕΛΛΘ  
5 ΒΑΕΙΑ 15 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ  
6 ΝΕΑΡΟΛΘ 16 ΡΕΙΟΧΘ ΓΘΡΕΔΟΥ 

7 ΕΡΑΝΩ ΣΚΑΛΑ 17 ΔΙΚΑΣΤΘΙΑ 
8 ΚΙΟΣΚΙ 18 ΧΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑ 
9 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 19 ΣΟΥΑΔΑ 
10 ΡΑΝΑΓΙΟΥΔΑ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ 20 ΚΟΙΜΘΤΘΙΑ  
11 ΣΧΟΛΕΙΑ 22 ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ            ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΣΙΜΑΣΟ ΔΕΝΣΡΩΝ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                   ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                       
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                             
ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΛ.: 59/2021                                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  :  3.300,00 € 

          ΦΠΑ 24%                    :      792,00 € 
          ΤΝΟΛΟ                      :   4.092,00 € 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
 

I . ΓΕΝΙΚΑ  
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μελετιςει και να αποδεχκεί τισ προδιαγραφζσ αυτζσ και να είναι 
εξοπλιςμζνοσ με τα κατάλλθλα μθχανιματα, εργαλεία, προςωπικό και ότι άλλο απαιτείται από το παρόν 
τεφχοσ για τθν ορκι εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Θ επιλογι όλων των υλικϊν και θ εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν 
που απαιτοφνται από τα ςχζδια και τισ προδιαγραφζσ είναι υπό τθν αίρεςθ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ.  
 
ΙΙ. ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  
 
1) ΆΡΔΕΤΗ ΦΤΣΩΝ ΜΕ ΒΤΣΙΟ  
Θ άρδευςθ κα γίνει με βυτίο ςε αυτοκίνθτο. Κάκε φυτό κα ποτίηεται χωριςτά με πλαςτικό ςωλινα (λάςτιχο) 
από τον εργάτθ άρδευςθσ, ο οποίοσ και γεμίηει τθν λεκάνθ άρδευςθσ των φυτϊν κατά ςειρά ςε ποςότθτα 10 
lt ανά κάμνο και 30 lt ανά δζντρο. Θ χρονικι περίοδοσ ποτίςματοσ ξεκινάει από τον Απρίλιο και τελειϊνει τον 
Σεπτζμβριο, πάντα ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Ο ανάδοχοσ κα ελζγχει τθν περιοχι ποτίςματοσ και κα 
απομακρφνει τυχόν ςκουπίδια ι άλλα αντικείμενα που δυςχεραίνουν τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. Επειδι 
το πότιςμα με βυτίο κα γίνεται ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα 
μζτρα για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων του και τθν ομαλι κυκλοφορία των οχθμάτων. Το πότιςμα κα 
πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του επιβλζποντα τθσ υπθρεςίασ και τισ κλιματολογικζσ 
ςυνκικεσ. Για τθν ποιοτικι αποδοχι τθσ εργαςίασ κα πρζπει τα φυτά να είναι ςε καλι κατάςταςθ από 
πλευράσ ποτίςματοσ. 

2)  ΆΡΔΕΤΗ ΦΤΣΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕ  
Θ άρδευςθ κα γίνει με λάςτιχο άρδευςθσ. Κάκε φυτό κα ποτίηεται χωριςτά με πλαςτικό ςωλινα (λάςτιχο) 
κατάλλθλθσ διατομισ ςε οποιαδιποτε κλίςθ από τον εργάτθ άρδευςθσ, ο οποίοσ και γεμίηει τθν λεκάνθ 
άρδευςθσ των φυτϊν κατά ςειρά ςε ποςότθτα 15 lt ανά κάμνο . Θ χρονικι περίοδοσ ποτίςματοσ ξεκινάει από 
τον Απρίλιο και τελειϊνει τον Σεπτζμβριο, πάντα ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Ο ανάδοχοσ κα ελζγχει 
τθν περιοχι ποτίςματοσ και κα απομακρφνει τυχόν ςκουπίδια ι άλλα αντικείμενα που δυςχεραίνουν τθν 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. Θ προμικεια του λάςτιχου βαρφνει τον ανάδοχο. 
 

 
3) ΑΡΔΕΤΗ ΦΤΣΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΟ Η ΤΠΟΓΕΙΟ ΤΣΗΜΑ ΑΡΔΕΤΗ - ΜΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ  
Θ άρδευςθ των φυτϊν κα γίνεται με επίγειο ι υπόγειο μθ αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα άρδευςθσ . Θ χρονικι 
περίοδοσ του ποτίςματοσ είναι από τον Απρίλιο μζχρι και τον Οκτϊβριο.  
Αρχικά ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ερευνιςει τθν αρδευόμενθ επιφάνεια, να επιςκευάςει και να 
αντικαταςτιςει φκαρμζνα εξαρτιματα των υφιςτάμενων δικτφων, θ προμικεια των οποίων αρχικά κα γίνει 
με ευκφνθ του Διμου. Αργότερα ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ελζγχει το αρδευτικό δίκτυο και να επιςκευάηει 
τυχόν ηθμιζσ και φκορζσ που ζχει υποςτεί με δικι του ευκφνθ. Ζλεγχοι κα γίνονται και κατά τθν διάρκεια του 
ποτίςματοσ ϊςτε το δίκτυο να είναι πάντα ςε καλι κατάςταςθ.  
Πταν θ άρδευςθ γίνεται με χριςθ προγραμματιςτι άρδευςθσ, ο τεχνίτθσ ζχοντασ μαηί του το πρόγραμμα 
άρδευςθσ, μετακινείται ςτουσ χϊρουσ λειτουργίασ των βαλβίδων, ελζγχει αν γίνεται κανονικά το πότιςμα, 
επιδιορκϊνει επί τόπου μικρζσ βλάβεσ όπωσ αντικατάςταςθ ςταλλακτϊν, ςυμπλιρωςθ τμθμάτων δικτφου 
κλπ. Οι επιςκευζσ γίνονται όταν το δίκτυο δεν ζχει νερό. Σε περίπτωςθ που υπάρχει διαρροι νεροφ από 
βλάβθ του δικτφου, γίνεται άμεςθ διακοπι τθσ παροχισ και αποκατάςταςι τθσ.  
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Ο ανάδοχοσ με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ του οφείλει να παραδϊςει το αρδευτικό δίκτυο τουλάχιςτον ςτθν 
κατάςταςθ που το παρζλαβε.  
Για τθν ποιοτικι αξιολόγθςθ τθσ άρδευςθσ, κα πρζπει τα φυτά να είναι ςε καλι κατάςταςθ από πλευράσ 
ποτίςματοσ . Οι επαναλιψεισ ενδεικτικά κατανζμονται ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
 
ΕΡΓΑΙΕ/  
ΜΗΝΑ  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ΤΝΟΛΟ  

ΑΡΔΕΤΗ    2 3 5 5 5 3    23 

 
 
4) ΆΡΔΕΤΗ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΜΕ ΕΚΣΟΞΕΤΣΗΡΕ ΜΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  
 
Θ άρδευςθ χλοοτάπθτα κα γίνεται με εκτοξευτιρεσ με μθ αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα. Θ χρονικι περίοδοσ 
που ξεκινά το πότιςμα είναι από τον Απρίλιο μζχρι και τον Οκτϊβριο.  
Ππου τμιματα του ςυςτιματοσ άρδευςθσ(ςωλινεσ , μπεκ κλπ) ζχουν αποκθκευτεί για τθ χειμερινι περίοδο 
ςε αποκικθ του Διμου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να το εγκαταςτιςει, να το κζςει ςε λειτουργία και ςτο 
τζλοσ τθσ περιόδου ποτιςμάτων να το μαηζψει και να το μεταφζρει πάλι ςτθν αποκικθ του Διμου.  
Αρχικά ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ερευνιςει τθν επιφάνεια του χλοοτάπθτα να επιςκευάςει και να 
αντικαταςτιςει φκαρμζνα εξαρτιματα των υφιςτάμενων δικτφων, θ προμικεια των οποίων αρχικά κα γίνει 
με ευκφνθ του Διμου. Αργότερα ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ελζγχει το αρδευτικό δίκτυο και να επιςκευάηει 
τυχόν ηθμιζσ και φκορζσ που ζχει υποςτεί με δικι του ευκφνθ. Ζλεγχοι κα γίνονται και κατά τθν διάρκεια του 
ποτίςματοσ ϊςτε το δίκτυο να είναι πάντα ςε καλι κατάςταςθ.  
Επιδιορκϊνει επί τόπου μικρζσ βλάβεσ όπωσ ρφκμιςθ εκτοξευτιρων, κακάριςμα φίλτρων, ςφνδεςθ 
τριτεφοντοσ δικτφου κλπ. Οι επιςκευζσ γίνονται όταν το δίκτυο δεν ζχει νερό. Σε περίπτωςθ που υπάρχει 
διαρροι νεροφ από βλάβθ του δικτφου, γίνεται άμεςθ διακοπι τθσ παροχισ και αποκατάςταςι τθσ.  
Πταν θ άρδευςθ γίνεται με χειροκίνθτθ λειτουργία ανοίγματοσ των βαλβίδων, τότε ο τεχνίτθσ άρδευςθσ 
ανοίγει χειροκίνθτα τισ βαλβίδεσ του ςυςτιματοσ. Οι υπόλοιπεσ εργαςίεσ είναι ίδιεσ με τθν παραπάνω 
παράγραφο.  
Ο ανάδοχοσ με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ του οφείλει να παραδϊςει το αρδευτικό δίκτυο τουλάχιςτον ςτθν 
κατάςταςθ που το παρζλαβε.  
Για τθν ποιοτικι αξιολόγθςθ τθσ άρδευςθσ, κα πρζπει ο χλοοτάπθτασ να βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ κακ’ 
όλθ τθν διάρκεια των ποτιςμάτων. Οι επαναλιψεισ ενδεικτικά κατανζμονται ςφμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα : 
ΕΡΓΑΙΕ/  
ΜΗΝΑ  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ΤΝΟΛΟ  

ΑΡΔΕΤΗ    2 3 7 8 7 3 2   30 

 
 
5) ΆΡΔΕΤΗ ΧΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΜΕ ΕΚΣΟΞΕΤΣΗΡΕ – ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ 
 
Θ άρδευςθ χλοοτάπθτα κα γίνεται με εκτοξευτιρεσ με αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα. Θ χρονικι περίοδοσ που 
ξεκινά το πότιςμα είναι από τον Απρίλιο μζχρι και τον Οκτϊβριο.  
Ππου τμιματα του ςυςτιματοσ άρδευςθσ (ςωλινεσ, μπεκ κλπ) ζχουν αποκθκευτεί για τθ χειμερινι περίοδο 
ςε αποκικθ του Διμου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να το εγκαταςτιςει, να το κζςει ςε λειτουργία και ςτο 
τζλοσ τθσ περιόδου ποτιςμάτων να το μαηζψει και να το μεταφζρει πάλι ςτθν αποκικθ του Διμου.  
Αρχικά ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ερευνιςει τθν επιφάνεια του χλοοτάπθτα να επιςκευάςει και να 
αντικαταςτιςει φκαρμζνα εξαρτιματα των υφιςτάμενων δικτφων, θ προμικεια των οποίων αρχικά κα γίνει 
με ευκφνθ του Διμου. Αργότερα ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ελζγχει το αρδευτικό δίκτυο και να επιςκευάηει 
τυχόν ηθμιζσ και φκορζσ που ζχει υποςτεί με δικι του ευκφνθ. Ζλεγχοι κα γίνονται και κατά τθν διάρκεια του 
ποτίςματοσ ϊςτε το δίκτυο να είναι πάντα ςε καλι κατάςταςθ.  
Επιδιορκϊνει επί τόπου μικρζσ βλάβεσ όπωσ ρφκμιςθ εκτοξευτιρων, κακάριςμα φίλτρων, ςφνδεςθ 
τριτεφοντοσ δικτφου κλπ. Οι επιςκευζσ γίνονται όταν το δίκτυο δεν ζχει νερό. Σε περίπτωςθ που υπάρχει 
διαρροι νεροφ από βλάβθ του δικτφου, γίνεται άμεςθ διακοπι τθσ παροχισ και αποκατάςταςι τθσ.  
Οι υπόλοιπεσ εργαςίεσ είναι ίδιεσ με τθν παραπάνω παράγραφο.  
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Ο ανάδοχοσ με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ του οφείλει να παραδϊςει το αρδευτικό δίκτυο τουλάχιςτον ςτθν 
κατάςταςθ που το παρζλαβε.  
Για τθν ποιοτικι αξιολόγθςθ τθσ άρδευςθσ, κα πρζπει ο χλοοτάπθτασ να βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ κακ’ 
όλθ τθν διάρκεια των ποτιςμάτων. Οι επαναλιψεισ ενδεικτικά κατανζμονται ςφμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα : 
 
ΕΡΓΑΙΕ/  
ΜΗΝΑ  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ΤΝΟΛΟ  

ΑΡΔΕΤΗ    2 3 7 8 7 3    30 

 
 
6) ΒΟΣΑΝΙΜΑ ΜΕ ΣΑ ΧΕΡΙΑ 
 

Βοτανίςμα με τα χζρια ςε περιοχζσ φυτεμζνεσ με κάμνουσ, δζντρα και άλλα εποχιακά φυτά ι και ςε 
δενδροςτοιχίεσ. Συγκεκριμζνα ο εργάτθσ με τςάπα κα αφαιρεί τα ηιηάνια με όςο το δυνατόν περιςςότερθ 
ρίηα.  

3. Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκριηϊςει (όχι απλι κοπι) με τα χζρια τα ηιηάνια που φφονται μεταξφ 
των αρμϊν ςε πλακόςτρωτεσ επιφάνειεσ ι ςε ρείκρα ι ςε πεηοδρόμια, να απομακρφνει από το χϊρο όλα τα 
υλικά που προζκυψαν και να τα απορρίψει ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, ςε κζςεισ που επιτρζπεται από τθ 
Νομοκεςία και κα υποδειχκοφν από τθν υπθρεςία.  
 
Απαιτοφμενα μθχανιματα για τθν εργαςία :  
 

 Εργαλεία χειρόσ  
 
Τα προϊόντα κοπισ κα ςυλλζγονται και κα μεταφζρονται τθν ίδια μζρα ςε περιοχζσ όπου επιτρζπεται θ 
απόρριψι τουσ.  
Ωσ κριτιριο αποδοχισ περαιωμζνθσ εργαςίασ είναι θ διαρκισ απουςία ηιηανίων από τουσ χϊρουσ φυτϊν ι 
ςτουσ μθ φυτεμζνουσ χϊρουσ, θ διατιρθςι τουσ ςε χαμθλό φψοσ κάτω από 5 cm.  

 

 
7) ΧΗΜΑΣΙΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡΔΕΤΗ  
Ο ςχθματιςμόσ των λεκανϊν άρδευςθσ περιλαμβάνει τθν εκςκαφι του εδάφουσ γφρω από τον κορμό του 
φυτοφ και τθ δθμιουργία λεκάνθσ για τθν άρδευςθ αυτοφ. Θ λεκάνθ καταςκευάηεται ςε διαςτάςεισ και με 
τρόπο ϊςτε να ςυγκρατεί νερό που χρειάηεται το φυτό, ανεξάρτθτα από το αν θ λεκάνθ άρδευςθσ κα 
ςχθματιςτεί ςε οριηόντια επιφάνεια ι πρανζσ. Κατά το ςχθματιςμό τθσ λεκάνθσ καταςτρζφεται θ υπάρχουςα 
αυτοφυισ βλάςτθςθ ϊςτε να είναι πάντοτε καλά ςχθματιςμζνεσ και κακαρζσ από ηιηάνια και με ςυντριβι του 
χϊματοσ τθσ επιφανειακισ ςτρϊςθσ (ψιλοχωματιςμόσ) εξαφανίηεται θ κροφςτα που υπάρχει. 
 
ΙΙΙ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ  
 
Για τθν παροχι των ανωτζρω υπθρεςιϊν απαιτείται θ διάκεςθ από πλευράσ του αναδόχου ζμπειρου και 
καταρτιςμζνου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ άρτια εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  
 
Για τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν κα πρζπει ο ανάδοχοσ να διακζτει πλιρθ και ςε άριςτθ κατάςταςθ, 
εξοπλιςμό μθχανθμάτων και εργαλείων. Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τισ εργαςίεσ τθσ 
μελζτθσ κα πρζπει να είναι ο κατάλλθλοσ για τθν κάκε εργαςία και να ςυνοδεφεται με όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
πιςτοποιιςεισ νόμιμθσ λειτουργίασ οχθμάτων και μθχανθμάτων (π.χ όχθμα, κλπ.), με ευκφνθ του αναδόχου.  
Σθμειϊνεται ότι τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, υλικά και οι μζκοδοι εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κα 
τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ.  
Για τθν άρτια και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν απαιτείται να διατίκεται από τον ανάδοχο, ςτο ελάχιςτο το 
προςωπικό και ο εξοπλιςμόσ που δίνονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ ανά ομάδα: 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΛΑΧΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ 

Οδθγοί (Μπορεί να περιλαμβάνεταιςτο εργατοτεχνικό προςωπικό) 1 

Εργατοτεχνικό προςωπικό  2 

 
Ειδικότερα για το προςωπικό απαιτείται:  
 

 Αντίγραφο τθσ άδειασ του οδθγοφ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία  
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ - ΟΧΗΜΑΣΑ ΕΛΑΧΙΣΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ  
ΕΙΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ - ΟΧΗΜΑΣΟ  ΠΟΟΣΗΣΑ 
Βυτίο μεταφοράσ νεροφ >500λτ 2 
Ανοιχτό φορτθγό- όχθμα (ζωσ 3,5tn) για τθ μεταφορά του βυτιίου νεροφ και 
προςωπικοφ  

1 

 
Για τα οχήματα / μηχανήματα απαιτείται:  
 

 Ζνα(1) ανοιχτό φορτθγό - όχθμα (ζωσ 3,5tn) για τθ μεταφορά του βυτίου 

 Αντίγραφο του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου και άδειασ κυκλοφορίασ όλων των διακζςιμων  
οχθμάτων ςε ιςχφ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία  

 Αντίγραφο Τεχνικοφ Ελζγχου των μθχανθμάτων και οχθμάτων ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία  

 Δίπλωμα του οδθγοφ για κάκε περίπτωςθ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία  
 

Σε περίπτωςθ που το προςωπικό ι ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ δεν είναι 
ιδιόκτητοσ, ςυνολικά ι τμιμα του, ο προςφζρων κα δεςμεφεται, με Υπεφκυνθ Διλωςι του να κατακζςει, 
εφόςον ανακθρυχκεί μειοδότθσ, το ςυμφωνθτικό μίςκωςισ του εξοπλιςμοφ, χειριςτϊν και οδθγϊν, για 
διάςτθμα τουλάχιςτον όςο διαρκεί θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. Αν δεν υπάρχει τζτοιο ςυμφωνθτικό, κα 
κατατίκεται Υπεφκυνθ Διλωςθ του ιδιοκτιτθ των μθχανθμάτων και φορτθγϊν, κακϊσ και των οδθγϊν και 
χειριςτϊν και όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα από τα οποία να τεκμθριϊνεται ότι, αυτόσ ζχει, κατά τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλιρθ κυριότθτά του τον ελάχιςτο απαιτοφμενο μθχανολογικό 
εξοπλιςμό ςυνοδευόμενθ από τα ανωτζρω ζγγραφα και κα τον διακζςει κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 
εργαςίασ.  
Πλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα κα πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ τθν θμζρα τθσ προςφοράσ και για όςο διαρκεί 
το χρονοδιάγραμμα τθσ εργαςίασ και κα ζχουν εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμζρα διενζργειασ 
τθσ ανάκεςθσ.  
Επιπλζον των ανωτζρω απαιτείται ικανόσ αρικμόσ εργαλείων (τςουγκράνεσ, μεταλλικζσ ςκοφπεσ, 
κλαδευτιρια, τςάπεσ κ.λ.π.) για τθ ςυγκζντρωςθ των προϊόντων κοπισ και των λοιπϊν άχρθςτων υλικϊν, 
κακϊσ και όλων των απαραιτιτων μζςων προςταςίασ.        
 
     
     Μυτιλινθ Μάιοσ  2021  
                                                                         
          ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
 
                Ο                                                                      Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ 
       ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                               (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΑΡΟΦΑΣΘ Α. ΡΩΤ. Γ.Γ.Φ024-03/14555) 

                   
     ΕΥΣΤ. ΣΑKΚΘΣ                                               ΧΙΣΤΟΦΑΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ            ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΣΙΜΑΣΟ ΔΕΝΣΡΩΝ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                   ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                       
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                             
ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΛ.: 59/2021                                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  :  3.300,00 € 

          ΦΠΑ 24%                    :      792,00 € 
          ΤΝΟΛΟ                      :  4.092,00 € 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α 
A.T

. 
Περιγραφή 
αντικειμζνου 

Κωδικόσ 
άρθρου 

Μονάδα 
μζτρηςησ 

Σιμή 
μονάδασ 
(ευρώ) 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ  

ΤΝΟΛΟ €  

1 1 

χηματιςμόσ λεκανών 
άρδευςησ φυτών 
διαμζτρου από 0.41 
ζωσ 0.60μ 

ΣΤ1.1 τεμ 0,2 2.500 500,00 € 

2 2 

Άρδευςη χλοοτάπητα 
με εκτοξευτήρεσ 
(αυτοματοποιημζνο 
ςφςτημα) 

ΣΤ2.2.5 ςτρεμ 0,95 500 475,00 € 

3 3 

Άρδευςη χλοοτάπητα 
με εκτοξευτήρεσ (μη 
αυτοματοποιημζνο 
ςφςτημα) 

ΣΤ2.2.6 ςτρεμ 1,75 100 175,00 € 

4 4 
Άρδευςη και λίπανςη 
φυτών με βυτίο 

ΣΤ2.1.1Σ
Χ 

τεμ 0,07 20.000 1.400,00 € 

5 5 
Άρδευςη φυτών από 
παροχζσ 

ΣΤ2.1.4 τεμ 0,0225 2.000 45,00 € 

6 6 

Άρδευςη φυτών με 
επίγειο ή υπόγειο 
ςφςτημα άρδευςησ, μη 
αυτοματοποιημζνο 

ΣΤ2.1.6 ΤΕΜ 0,0055 30.000 165,00 € 

7 7 

Βοτάνιςμα με τα χζρια 
χώρου φυτών για τθν 
καταπολζμθςθ 
ηιηανίων 

ΣΤ6.1 ςτρεμ 90 6 540,00 € 

ΤΝΟΛΟ    3.300,00 € 

ΦΠΑ 24%   792,00 € 
ΤΝΟΛΟ    (ΜΕ ΦΠΑ)   4.092,00 € 

 
     
     Μυτιλινθ Μάιοσ   2021  
                                                                         
          ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
 
                Ο                                                                      Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ 
       ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΑΡΟΦΑΣΘ Α. ΡΩΤ. Γ.Γ.Φ024-03/14555) 

                   
     ΕΥΣΤ. ΣΑKΚΘΣ                                               ΧΙΣΤΟΦΑΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ            ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΣΙΜΑΣΟ ΔΕΝΣΡΩΝ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                   ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                       
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                             
ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΛ.: 59/2021                                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  :  3.300,00 € 

          ΦΠΑ 24%                    :      792,00 € 
          ΤΝΟΛΟ                      :  4.092,00 € 
 

 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 
Α.Σ.  1 Σχθματιςμόσ λεκανών άρδευςθσ φυτών Διαμζτρου από 0,41 ζωσ 0,60 m 
ΑΡΘΡΟ 1 
Σχθματιςμόσ λεκάνθσ άρδευςθσ, ςε ζδαφοσ οποιαδιποτε κλίςεωσ, με εκςκαφι του εδάφουσ γφρω από τον 
κορμό του φυτοφ ςε βάκοσ 10 cm και εκρίηωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν ηιηανίων και κατά τα λοιπά ςφμφωνα 
με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-01-00. Ρεριλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ του απαιτουμζνου 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, εξοπλιςμοφ και μζςων. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΩ Ολογράφωσ : είκοςι λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 0,20 ευρϊ 
 
Α.Σ. 2  Άρδευςη χλοοτάπητα με εκτοξευτήρεσ (αυτοματοποιημζνο ςφςτημα) 
ΑΡΘΡΟ 2 
Αρδευςθ χλοοτάπθτα με εκτοξευτιρεσ αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-01-00. Ρεριλαμβάνεται ο προγραμματιςμόσ, ο ζλεγχοσ του ποτίςματοσ και θ 
ςυντιρθςθ του δικτφου άρδευςθσ. 
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.) 
ΕΥΩ Ολογράφωσ : ενενιντα πζντε λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 0,95 ευρϊ 
 
Α.Σ. 3 Άρδευςη χλοοτάπητα με εκτοξευτήρεσ (μη αυτοματοποιημζνο ςφςτημα) 
ΑΡΘΡΟ 3 
Αρδευςθ χλοοτάπθτα με εκτοξευτιρεσ μι αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι 
μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-01-00. Ρεριλαμβάνεται το άνοιγμα και κλείςιμο των βανϊν, ο ζλεγχοσ του 
ποτίςματοσ και θ ςυντιρθςθ του δικτφου άρδευςθσ. 
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.) 
ΕΥΩ Ολογράφωσ : ζνα ευρϊ και εβδομιντα πζντε λεπτά 
Αρικμθτικϊσ : 1,75 ευρϊ 
 
Α.Σ. 4 Άρδευςη και λίπανςη φυτών με βυτίο 
ΑΡΘΡΟ 4 
Άρδευςθ φυτοφ με βυτίο και λιπανςθ ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-01-00. 
Ρεριλαμβάνονται θ αξία και θ μεταφορά του νεροφ επι τόπου, θ ςταλία του αυτοκινιτου και το πότιςμα με 
λάςτιχο κατάλλθλθσ διατομισ ςε ποςότθτα 15 lt ανά κάμνο και 30 lt ι περιςςότερο ανά δζνδρο. 
Λίπανςθ φυτϊν , ςφμφωνα με τθν φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-03-00. Στθν τιμι μονάδασ 
περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά και τοποκζτθςθ του λιπάςματοσ ςτο βυτίο λίπανςθσ, θ διάλυςι του 
και θ διανομι του διαλφματοσ με αντλία λίπανςθσ , πιεςτικό ι φυςικι ροι κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ διανομισ 
του για τθν λίπανςθ κάκε φυτοφ. 
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΩ Ολογράφωσ : επτά λεπτα 
Αρικμθτικϊσ : 0,07 ευρϊ 
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Α.Σ. 5 Άρδευςη φυτών από παροχζσ  
ΑΡΘΡΟ 23 
Άρδευςθ φυτϊν από παροχζσ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ, δθλ. πότιςμα του φυτοφ με λάςτιχο κατάλλθλθσ 
διατομισ, ςε οποιαδιποτε κλίςθ εδάφουσ ςε ποςότθτα 15 lt ανά κάμνο και 30 lt ι περιςςότερο ανά δζνδρο. 
Δεν περιλαμβάνεται θ αξία του νεροφ.  
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) : Διακόςια είκοςι πζντε δεκάκισ χιλιοςτά του ευρϊ (0,0225 €) 
 
 
Α.Σ. 6  Άρδευςη φυτών με επίγειο ή υπόγειο ςφςτημα άρδευςησ, μη αυτοματοποιημζνο 
ΑΡΘΡΟ 6 
Άρδευςθ φυτϊν με επίγειο ι υπόγειο ςφςτθμα άρδευςθσ (μθ αυτοματοποιθμζνο), ςφμφωνα με τθ μελζτθ. 
Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται το άνοιγμα των βανϊν, ο ζλεγχοσ του ποτίςματοσ και θ ςυντιρθςθ του 
επίγειου δικτφου, ςε οποιαδιποτε κλίςθ εδάφουσ.  
Σιμή ανά ςτρζμμα (ςτρ.) : Πενήντα πζντε δεκάκισ χιλιοςτά του ευρώ (0,0055 €) 
 
Α.Σ. 30 Βοτάνιςμα με τα χζρια χώρου φυτών για τθν καταπολζμθςθ ηιηανίων 
ΑΡΘΡΟ 30 
Εκρίηωςθ με τςάπα των ηιηανίων μεταξφ των φυτϊν ι ςε επιφάνειεσ που δεν ζχουν φυτευτεί, απομάκρυνςθ 
από τον χϊρο του ζργου όλων των υλικϊν που προζκυψαν και απόρριψι τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, ςε 
κζςεισ που επιτρζπουν οι αρμόδιεσ Αρχζσ. Ρεριλαμβάνονται όλεσ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ, των μθχανθμάτων και των εργαλείων για τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν 
φυτοτεχνικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 10-06-06-00. 
Τιμι ανά ςτρζμμα (ςτρ.) 
ΕΥΩ Ολογράφωσ : ενενιντα ευρϊ 
Αρικμθτικϊσ : 90,00 ευρϊ 
 

 
 
     Μυτιλινθ Απρίλιοσ  2021  
                                                                         
          ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
 
                Ο                                                                      Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ 
       ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΑΡΟΦΑΣΘ Α. ΡΩΤ. Γ.Γ.Φ024-03/14555) 

 

                   
     ΕΥΣΤ. ΣΑKΚΘΣ                                               ΧΙΣΤΟΦΑΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ            ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΣΙΜΑΣΟ ΔΕΝΣΡΩΝ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                   ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                       
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                             
ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΛ.: 59/2021                                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  :  3.300,00 € 

          ΦΠΑ 24%                    :      792,00 € 
          ΤΝΟΛΟ                      :  4.092,00 € 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

ΆΡΘΡΟ 1ο  
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 
Θ παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν (εκτζλεςθ εργαςιϊν) άρδευςθσ δζντρων, 
φυτϊν, χλοοτάπθτα χϊρων πραςίνου όπωσ πάρκων, νθςίδων, κόμβων, παιδικϊν χαρϊν,  πλατειϊν, 
παρτεριϊν, του Διμου Μυτιλινθσ. 
 

ΆΡΘΡΟ 2ο  
ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 
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 όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει και του Αςτικοφ Κϊδικα.  

ΆΡΘΡΟ 3ο  
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 
Συμβατικά ςτοιχεία τθσ εργαςίασ με τθ ςειρά που ιςχφουν είναι:  
 
H Σφμβαςθ 
Θ Οικονομικι Ρροςφορά 
To Τιμολόγιο Μελζτθσ  
Ο Ρροχπολογιςμόσ  
Θ Τεχνικι Ρεριγραφι και οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων  
 

 
ΆΡΘΡΟ 4ο  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ – ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 
 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ είναι 3.300,00  € ςυν 792,000€ για Φ.Ρ.Α. 24%. Συνολικά 4.092,00€. Θ 
εργαςία κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ του Διμου Μυτιλινθσ του οικονομικοφ ζτουσ 2021  (Κ.Α. 35. 
35.6279.0003για το ζτοσ 2021) 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.  
 

ΆΡΘΡΟ 5ο  
ΜΕΛΕΣΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 
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 
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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.  
 

ΆΡΘΡΟ 6ο  
ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ – ΠΡΟΘΕΜΙΕ ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ ΕΡΓΑΙΩΝ -  ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρείσ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. Ραράταςθ τθσ 
προκεςμίασ μπορεί να δοκεί με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από ειςιγθςθ τθσυπθρεςίασ που 
διοικεί τθ ςφμβαςθ και κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του αναδόχου ςφμφωνα με το άρκρο 217 του Ν. 
4412/2016. 
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται βάςει εβδομαδιαίου προγράμματοσ που κα παρζχει θ υπθρεςία ςτον ανάδοχο. Ο 
ανάδοχοσ κα πρζπει να ξεκινά τισ εργαςίεσ άμεςα από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν χειρόγραφα ι με e-mail  του 
προγράμματοσ. 
Σε περίπωςθ μι εξάντλθςθσ των ποςοτιτων που προβλζπονται για κάκε ζτοσ, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται 
αποηθμίωςθσ. 
 

ΆΡΘΡΟ 7ο  
ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
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 δυνατότητα υποβολήσ εναλλακτικών προςφορών.  

 
 

ΆΡΘΡΟ 8ο  
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ – ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 

 
Ο Διμοσ Μυτιλινθσ  μπορεί να προςφφγει ςτθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, επειδι θ 
προχπολογιηόμενθ αξία τθσ εργαςίασ είναι κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000,00 €) ευρϊ 
(άρ.118 Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) . 
Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμήσ 
(χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν, ο Διμοσ Μυτιλινθσ κα επιλζξει τον ανάδοχο με 
κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλλαν ιςότιμεσ προςφορζσ, ςφμφωνα με άρ. 90 του 
Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

ΆΡΘΡΟ 9ο  
ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τουσ οικονομικοφσ φορείσ για χρονικό διάςτθμα ίςο με ζξι (6) μινεσ από τθν 
επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ (άρ. 97 του Ν.4412/2016).  
 

ΆΡΘΡΟ 10ο  
ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δεν απαιτείται. 
 

ΑΡΘΡΟ 11° : ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ  ΤΜΜΕΣΟΧΗ . 
 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα κακϊσ και ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων που είναι εγκατεςτθμζνα και λειτουργοφν νόμιμα ςε: α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) ςε κράτοσ-
μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ 
Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων (ΣΔΣ), ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται 
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από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ 
ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν άνω περίπτωςθ γϋ και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 
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 
δραςτθριότθτα με αντικείμενο τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ πραςίνου. 
Επιπλζον, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο για τθν άςκθςθ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Ο ςυμμετζχων, προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
υποχρεοφται να κατακζςει   μαηί με τθν οικονομικι προςφορά του τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 
 
1. Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι δεν ςυνδράμουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παρ.1 του άρκρου 73 του ν.4412/2016  όπωσ ιςχφει (αντί  Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου) . 
Θ υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (άρκρο 80 παρ.2 του 
Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει). 
 
2. Φορολογικι ενθμερότθτα  (ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ) 
 
3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ατομικι, εταιρείασ και νομίμων εκπροςϊπων αυτισ ςε περίπτωςθ εταιρείασ 
(άρκρο 73 π.2 του Ν.4412/16 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) (ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ προςφοράσ). 
 
4. Υπεφκυνθ διλωςθ αποδοχισ των όρων τθσ μελζτθσ ςτθν οποία κα αναφζρεται επιπλζον ότι αποδζχεται 
και είναι απόλυτα ενιμεροσ των όρων τθσ μελζτθσ, τθσ φφςθσ τθσ εργαςίασ, των γενικϊν και τοπικϊν 
ςυνκθκϊν για τθν εκτζλεςθ αυτισ κακϊσ και για οποιαδιποτε ηθτιματα, τα οποία κατά οποιοδιποτε τρόπο, 
μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ αυτϊν. 
Επιπλζον ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ ο ςυμμετζχων κα αναφζρει ότι «διακζτω και κα προςκομίςω τα επιπλζον 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά  που απαιτοφνται και αναφζρονται ςτο άρκρο 12 τθσ μελζτθσ» 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 
Ρριν τθν απόφαςθ ανάκεςθσ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο μειοδότθσ υποχρεοφται να προςκομίςει : 
  
Α). ΓΕΝΙΚΑ 
1. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, ποινικοφ μθτρϊου και παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ (εάν ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του) (άρκρο 93 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει) (να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ). 
 
2. Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο με το οποίο κα αποδεικνφεται το ςχετικό επάγγελμα για το 
οποίο προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτο Διμο.  
 
3. Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει περί 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ. 
 
4.Υπεφκυνθ διλωςθ ότι το προςωπικό που απαςχολεί ζχει τθν απαιτοφμενθ εμπειρία για τθν εκτζλεςθ των 
προβλεπόμενων εργαςιϊν, ότι κα διακζςει ςτο προςωπικό που απαςχολεί όλα τα προβλεπόμενα από τθν 
νομοκεςία μζςα ατομικισ προςταςίασ . 
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 Β)  ΓΙΑ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΟΧΗΜΑΣΟ (απαιτοφμενα δικαιολογθτικά). 
 
Για το όχθμα μεταφοράσ : 
• Αντίγραφο αςφαλιςτθρίου του οχιματοσ . 
• Αντίγραφο άδειασ κυκλοφορίασ . 
• Αποδεικτικό πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ. 
• Αντίγραφο Κ.Τ.Ε.Ο. 
 
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν διακζτει ο ςυμμετζχων το απαραίτθτο προςωπικό, κα πρζπει να 
προςκομίςει υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των ατόμων που κα ςυνεργαςτεί, όπου κα δθλϊνουν ότι δζχονται να 
ςυνεργαςτοφν μαηί του για τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο  : ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 

Για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει ικανό αρικμό προςωπικοφ 
το οποίο κα είναι υποχρεωτικά αςφαλιςμζνο ςτον οικείο αςφαλιςτικό τουσ φορζα.  
Οι εργαηόμενοι που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον ανάδοχο, κα πρζπει να είναι ικανοί για τθν εργαςία αυτι 
και να ζχουν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ι να καλφπτονται με διλωςθ του αναδόχου περί κτιςεωσ 
εμπειρίασ για το αντικείμενο αυτό (τεχνίτθσ ειδικευμζνοσ). Επίςθσ πρζπει να κατανοοφν τισ ςυνζπειεσ που 
ζχουν οι ενζργειζσ τουσ ςτουσ ίδιουσ και ςτουσ άλλουσ ανκρϊπουσ ςτα ηϊα και ςτο περιβάλλον.  
Ο αρικμόσ του αναγκαίου προςωπικοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να είναι ανάλογοσ προσ 
τθν ςθμαντικότθτα του ζργου, τον όγκο των εργαςιϊν, τα χρονικά όρια εκτελζςεωσ τθσ εργαςίασ, τισ 
ςυνκικεσ εργαςίασ και τον τόπο εκτελζςεωσ. Θ επιβλζπουςα αρχι δικαιοφται να διατάςςει τθν ενίςχυςθ 
των ςυνεργείων του αναδόχου εάν κρίνει τοφτο απαραίτθτο. 
Θ επιβλζπουςα υπθρεςία δικαιοφται να διατάξει τθν αντικατάςταςθ ι τθν άμεςθ αποπομπι των απεικϊν, 
ανικάνων ι μθ τίμιων υπαλλιλων, εργοδθγϊν, τεχνιτϊν ι οποιουδιποτε άλλου εκ του προςωπικοφ του 
εργολάβου. Δια τισ εκ δόλου ι αμελείασ πράξεισ τοφτων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ υπζχει ακζραια τθν 
ευκφνθ ο ανάδοχοσ. 

 
ΆΡΘΡΟ 15ο  ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ- 

 ΜΕΣΡΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ – ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 

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. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

Άπαντεσ οι εργαηόμενοι κα φοροφν πάντα τισ προςτατευτικζσ ενδυμαςίεσ που υπαγορεφει θ νομοκεςία που 
κα τουσ προςτατεφουν από τουσ κινδφνουσ τθσ εργαςίασ και από τα δυςμενι καιρικά φαινόμενα. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο  ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕ 
 

Ο Διμοσ δεν επιβαρφνεται με αποηθμιϊςεισ ατυχθμάτων του προςωπικοφ του αναδόχου, κακϊσ επίςθσ και 
με αποηθμιϊςεισ γιαηθμιζσ 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο  ΕΞΟΔΑ 
 

Πλα τα ζξοδα (προςωπικό, οχιματα, μθχανιματα) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ 
βαρφνουν τον ανάδοχο κακϊσ επίςθσ και κάκε είδουσ ηθμιά προσ τρίτουσ που ικελε προξενθκεί κατά τθν 
εκτζλεςθ αυτισ. Υποχρεοφται επίςθσ ο ανάδοχοσ να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ 
περί προλιψεωσ εργατικϊν ατυχθμάτων και πάντεσ εν γζνει τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο   ΑΦΑΛΙΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ  
 

Πλα τα μθχανιματα και το τροχαίο υλικό που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αςφαλιςμζνα και κα ζχουν 
άδεια κυκλοφορίασ. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο     -  ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. 

 
i. Θ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτα 

ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (φεκ αϋ147/08/08/2016) όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει . 

ii. Ο ανάδοχοσ κα ενθμερϊνεται τθλεφωνικϊσ ι και   γραπτϊσ για τισ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ από τθν 
υπθρεςία και κα πρζπει άμεςα από τθν επομζνθ τθσ ειδοποίθςθσ να ζχει προβεί  ςτθν υλοποίθςθ 
τουσ.   

iii. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ 
διενεργείται  ςφμφωνα με το άρκρο 216 του Ν. 4412 /2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, από τθν 
κακ' φλθν αρμόδια υπθρεςία  θ οποία  μπορεί, με απόφαςθ τθσ να ορίςει για τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ.   Τα κακικοντα του 
επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο 
ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ 
υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον 
ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

iv. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 219 του Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, από  τθν  αρμόδια επιτροπι 
παραλαβισ  και ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 221. 

v. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ ςυντάςςει το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπόμενων ελζγχων. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο  : ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 
Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου αναφζρονται ςτοσ ςχετικό  άρκρο τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ τθσ παροφςθσ 
μελζτθσ. Επιπλζον ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκεί τισ οδθγίεσ – κατευκφνςεισ (προτεραιότθτα 
περιοχϊν κλαδζματοσ) τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ (Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και  Ρραςίνου τθσ Δ/νςθσ 
Ρεριβάλλοντοσ) όπωσ αναφζρονται και ςτο και να τθρεί θμερολόγιο εργαςιϊν όπου κα αναφζρονται οι 
εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν κακθμερινά (είδοσ, ποςότθτα, κζςθ) . 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τισ εργαςίεσ εντόσ άμεςα από τθν εκάςτοτε ζγγραφθ ι 
προφορικι ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ. 
Σε περίπτωςθ μθ εκτελζςεωσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ι μζρουσ αυτϊν ι μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ 
υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ ι κακυςτζρθςθσ εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινικι 
ριτρα ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 218 του Ν.4412/16 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Επίςθσ ςε 
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περίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Για τισ λοιπζσ 
κυρϊςεισ του αναδόχου ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι / και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 219 του Ν.4412/16 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο  : ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΙ 
 

Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ουδεμία αποηθμίωςθ από τθν ανακζτουςα αρχι για οποιαδιποτε βλάβθ ικελε 
προξενθκεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και για 
οποιαδιποτε εν γζνει ηθμία αυτοφ οφειλόμενθ είτε εισ αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι 
του προςωπικοφ του. 

ΑΡΘΡΟ 23ο   : ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν θ αμοιβι του εντολοδόχου κακορίηεται ςφμφωνα με τον 
ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ παροφςθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου. 
Θ καταβολι του ωσ άνω ποςοφ γίνεται φςτερα από ζκδοςθ ςχετικοφ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν του 
εντολοδόχου ανάλογα με τθν παράδοςθ των εργαςιϊν, τθν ζκδοςθ αναλυτικοφ λογαριαςμοφ και τθν 
βεβαίωςθ πραγματοποίθςθσ  των εργαςιϊν από τθν  επιτροπι παραλαβισ εργαςιϊν – υπθρεςιϊν του Διμου 
Μυτιλινθσ. 
Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και 
αμετάβλθτθ κακϋ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 

 
ΑΡΘΡΟ 24ο    ΚΡΑΣΗΕΙ 

 
Ο εντολοδόχοσ ςυμφωνα με τισ  ιςχφουςεσ  διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, 
δαςμοφσ και ειςφορζσ υπερ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι υπερ τρίτων, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.  
 

ΑΡΘΡΟ 25ο   ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Οι διαφορζσ που κα εμφανιςτοφν  κατά τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ, κα  επιλφονται ςφμφωνα με τισ 
ιςχυουςεσ διατάξεισ του Ν.4412/16 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
 
  
 
    
      
     Μυτιλινθ Απρίλιοσ  2021  
                                                                         
          ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
 
                Ο                                                                      Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ 
       ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  
                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                            (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΑΡΟΦΑΣΘ Α. ΡΩΤ. Γ.Γ.Φ024-03/14555) 

    
                
       ΕΥΣΤ. ΣΑKΚΘΣ                                               ΧΙΣΤΟΦΑΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ            ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΣΙΜΑΣΟ ΔΕΝΣΡΩΝ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                                   ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                       
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                                             
ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΑΡ. ΜΕΛ.: 59/2021                                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  :  3.300,00 € 

          ΦΠΑ 24%                    :      792,00 € 
          ΤΝΟΛΟ                      :  4.092,00 € 
 

ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 
Τθσ επιχείρθςθσ ι κοινοπραξίασ επιχειριςεωνμε ζδρα τ....................................οδόσ 
....................................αρικμ........................Τ.Κ. .....................Τθλ. .........................Fax........................ 
 
Ρροσ: ΔΘΜΟ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ 
 
Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ εργαςίασ που αναγράφεται ςτθν επικεφαλίδα και των λοιπϊν ςτοιχείων 
Δθμοπράτθςθσ, κακϊσ και των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσεργαςίασ αυτισ, υποβάλλω τθν παροφςα 
προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσεπιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασμε τθν ςφμφωνα με τισ τιμζσ που αναγράφω ςτον κάτωκι πίνακα : 
 

α/α A.T. Περιγραφή αντικειμζνου 
Κωδικόσ 
άρθρου 

Μονάδα 
μζτρηςησ 

Σιμή 
μονάδασ 
(ευρώ) 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ  

ΤΝΟΛΟ €  

1 1 
Σχθματιςμόσ λεκανϊν άρδευςθσ 
φυτϊν διαμζτρου από 0.41 ζωσ 
0.60μ 

ΣΤ1.1 τεμ  2.500  

2 2 
Άρδευςθ χλοοτάπθτα με 
εκτοξευτιρεσ (αυτοματοποιθμζνο 
ςφςτθμα) 

ΣΤ2.2.5 ςτρεμ  500  

3 3 
Άρδευςθ χλοοτάπθτα με 
εκτοξευτιρεσ (μθ 
αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα) 

ΣΤ2.2.6 ςτρεμ  100  

4 4 
Άρδευςθ και λίπανςθ φυτϊν με 
βυτίο 

ΣΤ2.1.1ΣΧ τεμ  20.000  

5 5 Άρδευςθ φυτϊν από παροχζσ ΣΤ2.1.4 τεμ  2.000  

6 6 
Άρδευςθ φυτϊν με επίγειο ι 
υπόγειο ςφςτθμα άρδευςθσ, μθ 
αυτοματοποιθμζνο 

ΣΤ2.1.6 ΤΕΜ  30.000  

7 7 
Βοτάνιςμα με τα χζρια χώρου 
φυτών για την καταπολέμηςη 
ζιζανίων 

ΣΤ6.1 ςτρεμ  6  

ΤΝΟΛΟ     
ΦΠΑ 24%    
ΤΝΟΛΟ    (ΜΕ ΦΠΑ)    

 
Μυτιλινθ           /         / 

 
O προςφζρων 

 
 
 

(Ονοματεπϊνυμο υπογραφόντων και ςφραγίδα εργολιπτθ) 


