
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ               
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ            
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ                                           
Δ/ΝΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Α. ΜΕΛΕΤ.:   45 /2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ E Λ Ε Τ Θ 
 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ (ΥΛΟΟΚΟΠΣΙΚΑ, ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ) 
 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α.)      :  12.000,00 € 
     ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Ρ.Α 17 %)  :  14.040,00 € 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Κ.Α. 35.6264.0001 
 

CPV :  50530000-9  
 
 
ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ 
 
1) ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 
2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΘΣ 
4) ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
5) ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 

  
 
 
 
 
 

 



ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                   ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΛΟΙΠΩΝ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ         ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ (ΥΛΟΟΚΟΠΣΙΚΑ, ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ) 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ                                           
Δ/ΝΣΘ  ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                            
Α. ΜΕΛΕΤ.: 45/2021     ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α.       : 12.000,00   € 
            ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Ρ.Α 17%) :  14.040,00  € 

 
ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ  

 
Το Τμιμα  Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου , ςτα πλαίςια τθσ διαχειριςτικισ πρακτικισ ςτθ ςυντιρθςθ των πάρκων, των 
νθςίδων, των δενδροςτοιχιϊν και άλλων χϊρων πραςίνου τθσ πόλθσ χρθςιμοποιεί εξοπλιςμό-εργαλεία και 
μθχανιματα κιπου κατάλλθλα για τθν εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν. 
Ριο ςυγκεκριμζνα, εκτόσ από τα εργαλεία που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, χρθςιμοποιοφνται από το προςωπικό ςε 
κακθμερινι βάςθ μια μεγάλθ ςειρά επαγγελματικϊν μθχανθμάτων κιπου, όπωσ  χορτοκοπτικά - καμνοκοπτικά 
μθχανιματα, αλυςοπρίονα  αναροφθτιρεσ-φυςθτιρεσ, φρζηεσ, πολυμθχανιματα Κombi, κ.α. 
Στα παραπάνω μθχανιματα, απαιτείται να γίνεται ςυντιρθςθ με κανόνεσ που ορίηονται από τον εκάςτοτε 
καταςκευαςτι με γνϊμονα τισ ςυνκικεσ εργαςίασ τουσ  και τισ ϊρεσ λειτουργίασ τουσ. 
Πμωσ ςυμβαίνουν μεταβολζσ των προγραμμάτων ςυντιρθςθσ και εφαρμόηονται για οριςμζνα από τα μθχανιματα, 
όταν το περιβάλλον ςτο οποίο κινοφνται και εργάηονται είναι ιδιαίτερα επιβαρυμζνο (π.χ. εντατικι κοπι κλαδιϊν τθ 
χειμερινι περίοδο και χόρτου από το Μάρτιο ωσ τον Ιοφλιο, κλπ). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, τα προκακοριςμζνα 
διαςτιματα ςυντιρθςθσ μειϊνονται και μεταβάλλονται ζτςι, ϊςτε να προλαμβάνονται φκορζσ και βλάβεσ οι οποίεσ 
όμωσ δεν μποροφν ν' αποφευχκοφν. Θ εναλλαγι των χρθςτϊν, θ  ςυςτθματικι κι εντατικι χριςθ τουσ, ςε ςυνδυαςμό 
με τισ κακζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν πολλζσ φορζσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ οδθγοφν ςτθν εμφάνιςθ μικρϊν ι 
μεγαλφτερων  βλαβϊν. 
 
Γενικά απαιτείται να εκτελεςτοφν εργαςίεσ όπωσ : 
1.Ζλεγχοσ και τακτικι ςυντιρθςθ για τθν αςφαλι κι ομαλι λειτουργία του κάκε μθχανιματοσ. 
2.Επιςκευι κι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε μικρισ ι μεγαλφτερθσ βλάβθσ. 
3.Αντικατάςταςθ φκαρμζνων ι κατεςτραμμζνων ανταλλακτικϊν ι μερϊν του μθχανιματοσ, εάν κι εφόςον απαιτθκεί, 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ καταςκευισ κάκε μθχανιματοσ. 
Σ' ζνα πρόγραμμα ελζγχου-τακτικισ ςυντιρθςθσ ενόσ μθχανιματοσ κιπου (ςζρβισ)  ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα 
εξισ : 
 
1. Κακαριςμόσ (μθχανιματοσ, καρμπυρατζρ κ.α.). 
2. Ανάφλεξθ (κακαριςμόσ και ρφκμιςθ ακίδων του μπουηί). 
3. Χειρόμιηα εκκίνθςθσ (ζλεγχοσ λειτουργίασ). 
4. Φίλτρο αζροσ (κακαριςμόσ και ζλεγχοσ). 
5. Βίδεσ (ζλεγχοσ όλων των εξωτερικϊν βιδϊν και ςφίξιμο) 
6. Αςφάλεια (ζλεγχοσ όλων των ςυςτθμάτων για ςωςτι και αςφαλι λειτουργία). 
7. Ζλεγχοσ του κοπτικοφ ςυςτιματοσ για τυχόν φκορά. 
8.Αν χρειάηεται ρφκμιςθ ι ςφίξιμο κακϊσ και τρόχιςμα θ αλυςίδα ι το μαχαίρι 
9. φκμιςθ ςτροφϊν. 
 
Ο ζλεγχοσ και οι πιο απλζσ από τισ παραπάνω εργαςίεσ πραγματοποιοφνται υπό τθν επίβλεψθ Τ.Ε. Γεωπόνου πριν τθν 
κακθμερινι χριςθ των μθχανθμάτων. Πμωσ κάποιεσ από αυτζσ απαιτοφν εργαλεία και μθχανιματα-τεχνικό 
εξοπλιςμό που δεν υπάρχουν ςτα εργοτάξια του Τμιματοσ και επιπλζον γνϊςθ και εμπειρία για να προλθφκοφν και 
να αποφευχκοφν βλάβεσ. 
Επιπρόςκετα, για τθν αςφαλι χριςθ των μθχανθμάτων από το εργατοτεχνικό προςωπικό επιβάλλεται ο ζλεγχοσ, θ 
τακτικι ςυντιρθςθ κι θ ςωςτι επιδιόρκωςθ των οποιονδιποτε βλαβϊν των μθχανθμάτων από υπεφκυνο 
εξειδικευμζνο ςυνεργείο. 

 



Α. ΤΕΧΝΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Με τθν ανάκεςθ αυτι ο Διμοσ πρόκειται να καλφψει: 
 
- Ανάγκεσ ςε εξειδικευμζνεσ εργαςίεσ επιδιόρκωςθσ βλαβϊν των μθχανθμάτων κιπου οι οποίεσ δεν μποροφν να 
διορκωκοφν από τουσ κθπουροφσ λόγω ζλλειψθσ τεχνογνωςίασ αλλά και μθχανθμάτων-τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, που 
απαιτοφνται και τα εργοτάξια δεν διακζτουν. 
-Τθν ζλλειψθ εξειδικευμζνου τεχνικοφ και οργανωμζνου ςυνεργείου επιςκευισ μθχανθμάτων κιπου ςτο Διμο που να 
μπορεί να καλφψει τισ βλάβεσ που προκφπτουν. 
- Τθν ανάγκθ άμεςθσ ανταπόκριςθσ και επιδιόρκωςθσ οποιαςδιποτε βλάβθσ ιδιαίτερα ςτισ περιόδουσ αιχμισ. 
- Τθν αδυναμία φπαρξθσ των απαιτοφμενων ανταλλακτικϊν ςε επάρκεια όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ κακϊσ οι βλάβεσ 
που κα εμφανιςτοφν ςε κάκε μθχάνθμα δεν μποροφν να προβλεφκοφν και να προςδιοριςτοφν επακριβϊσ 
- Τθν ανάγκθ τα μθχανιματα να ελζγχονται υπεφκυνα, ζτςι ϊςτε πλθροφνται οι κανόνεσ αςφαλοφσ λειτουργίασ, όταν 
παραδίδονται ςτουσ χριςτεσ και να παρζχονται υπεφκυνα υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςωςτισ και αςφαλοφσ χριςθσ. 
 
Στθν παροφςα μελζτθ ζγινε προςπάκεια να ςυγκεντρωκοφν και να κοςτολογθκοφν οι καταγεγραμμζνεσ βλάβεσ των 
μθχανθμάτων κιπου που δεν μποροφν να επιςκευαςτοφν ςτο Διμο. Επιπλζον, ζγινε προςπάκεια να κοςτολογθκοφν 
οι πικανζσ μελλοντικζσ βλάβεσ ςτα μθχανιματα κιπου. Αυτό προζκυψε μετά από ζρευνα αγοράσ ςε ειδικά ςυνεργεία, 
ςτο διαδίκτυο (τιμζσ από αντίςτοιχεσ ανακζςεισ άλλων οργανιςμϊν, τιμζσ τιμοκαταλόγων για ςυντθριςεισ 
μθχανθμάτων γνωςτϊν οίκων) αλλά και με βάςθ τθν εμπειρία. Αυτό είναι εμπειρικά εφικτό ωσ ζνα βακμό, για τισ πιο 
ςυνθκιςμζνεσ και ςυχνά εμφανιηόμενεσ τα 
τελευταία χρόνια βλάβεσ, ανάλογα με το είδοσ του μθχανιματοσ. 
 
Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ περιλαμβάνει και τα ανταλλακτικά, που πικανά κα χρθςιμοποιιςει ο 
ανάδοχοσ ςε κάκε επιςκευι μθχανιματοσ. Ο ανάδοχοσ κα προβαίνει ςτθν ζκδοςθ τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν, 
αφοφ θ ςφμβαςθ αφορά παροχι υπθρεςίασ. 
Οι ποςότθτεσ δεν είναι δυνατόν να προβλεφκοφν επακριβϊσ εκ των προτζρων και ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να 
μθν εξαντλιςει όλο το ποςό του προχπολογιςμοφ αν δεν προκφψουν πραγματικζσ ανάγκεσ ςε εργαςίεσ & 
ανταλλακτικά. 

 
Τα μθχανιματα που διακζτει ο Διμοσ φαίνονται ςτον πίνακα 1 που ακολουκεί : 
 
ΡΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΑΣΙΝΟΥ 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΡΟΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

(ΤΜΧ) 

ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ Oleo Mac GS 651  2,4hp 2 

ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ Oleo Mac GS 35C 3 

ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ Oleo Mac GSH 400  4,1hp 1 

ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ STIHL MS 211/C 2 

ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ STIHL MS 201 1 

ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ  STIHL MS 362 1 

ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ  STIHL 08 1 

ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ  STIHL MS 150 TC-E 2 

ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ  ECHO C-360 1 

ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ  HOMELITE KOKK 1 

ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ  SOLO 635 1 



ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ  PARTNER KITINO 1 

ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΟ  STIHLL  08 1 

ΘΑΜΝΟΚΟΡΙΚΟ ΚΑWASAKI TH48 KAISER 3.0HP 1 

ΘΑΜΝΟΚΟΡΙΚΟ ΚΑWASAKI JT 53 SAMURAI 5 

ΘΑΜΝΟΚΟΡΙΚΟ KRAFT 52cc 3hp  3 

ΘΑΜΝΟΚΟΡΙΚΟ KRAFT 62cc 2,8hp   6 

ΘΑΜΝΟΚΟΡΙΚΟ EFCO STARK 4400T 1 

ΚΟΝΤΑΟΡΙΟΝΟ OLEO MAC PP 270 1 

ΚΟΝΤΑΟΡΙΟΝΟ ΤΘΛ/ΚΟ STIHL HT 133 1 

ΣΚΑΡΤΙΚΟ KRAFT SC 90-III  1 

ΣΚΑΡΤΙΚΟ HOΝDA F660 1 

ΤΙΒΕΛΑ  KRAFT 62cc 1 

ΧΛΟΟΚΟΡΤΙΚΟ  ALPINA CSC 534 (HONDA GCV)  1600HC 2 

ΧΛΟΟΚΟΡΤΙΚΟ  ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ  Oleo Mac G53TK  1 

ΧΛΟΟΚΟΡΤΙΚΟ  SUBARU CR50 2.7 HP 1 

ΨΑΛΙΔΙ ΜΡΟΝΤΟΥΑΣ EFCO 27L 1 

ΨΑΛΙΔΙ ΜΡΟΝΤΟΥΑΣ STIHLL HS 75 1 

ΨΑΛΙΔΙ ΜΡΟΝΤΟΥΑΣ  KRAFT  TT-HT340-1 ΣΑ UNIKAO  1 

ΨΑΛΙΔΙ ΜΡΟΝΤΟΥΑΣ  STIHL HS 45  1 

ΨΑΛΙΔΙ ΜΡΟΝΤΟΥΑΣ  EFCO TG 2800XP 1 

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ NAKAYAMA NS6000 1 
 
 
 
Οι βλάβεσ που ςυνικωσ παρατθροφνται, ζχουν κωδικοποιθκεί ςτον πίνακα 2, που ακολουκεί. 
 
 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΧΝΑ ΕΜΦΑΝΙΗΟΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΘΡΟΥ 
 

Α.ΧΛΟΟΚΟΡΤΙΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ 

1 Ζλεγχοσ - Συντιρθςθ μθχανιματοσ (*) 

2 Αλλαγι τάπασ βενηίνθσ (*) 

3 Αλλαγι τάπασ λαδιοφ (*) 

4 Αλλαγι ςωλθνάκια βενηίνθσ (*) 

5 Αλλαγι μπουηί (*) 

6 Αλλαγι ςχοινί εκκίνθςθσ (*) 

7 Αλλαγι ντίηασ γκαηιοφ 

8 Αλλαγι ιμάντα κίνθςθσ 

9 Κακαριςμόσ καρμπυρατζρ 

10 Αλλαγι καρμπυρατζρ 

11 Επιςκευι τροχϊν 

12 Επιςκευι ςυςτιματοσ αυτοκίνθςθσ 

13 Τρόχιςμα μαχαιριϊν 

14 Αλλαγι ςτροφάλου 

15 Απρόβλεπτα κατόπιν ζγκριςθσ (τοποκζτθςθ και προμικεια ανταλλακτικά 



Β. ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΑ – ΤΘΛΕΣΚΟΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΑ 

1 Ζλεγχοσ - Συντιρθςθ μθχανιματοσ (*) 

2  Αλλαγι ςωλθνάκια βενηίνθσ (*) 

3  Αλλαγι αντλίασ λαδιοφ 

4  Αλλαγι ντίηασ γκαηιοφ 

5  Αλλαγι ςχοινί εκκίνθςθσ (*) 

6  Κακαριςμόσ καρμπυρατζρ 

7  Αλλαγι καρμπυρατζρ 

8  Αλλαγι κυλινδροπίςτονου 

9  Επιςκευι-Αλλαγι θλεκτρονικϊν 

10  Επιςκευι γωνιακισ μετάδοςθσ 

11  Απρόβλεπτα κατόπιν ζγκριςθσ (τοποκζτθςθ και προμικεια ανταλλακτικά 

Γ. ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΡΟΝΤΟΥΑΣ 

1 Ζλεγχοσ - Συντιρθςθ μθχανιματοσ (*) 

2 Αλλαγι ςωλθνάκια βενηίνθσ (*) 

3 Αλλαγι ντίηασ γκαηιοφ 

4 Αλλαγι ςχοινί εκκίνθςθσ (*) 

5 Κακαριςμόσ καρμπυρατζρ 

6 Αλλαγι καρμπυρατζρ 

7 Αλλαγι κυλινδροπίςτονου 

8 Επιςκευι-Αλλαγι θλεκτρονικϊν 

9 Επιςκευι γωνιακισ μετάδοςθσ 

10  Απρόβλεπτα κατόπιν ζγκριςθσ (τοποκζτθςθ και προμικεια ανταλλακτικά 

Δ.ΘΑΜΝΟΚΟΡΤΙΚΑ, ΛΟΙΡΑ 

1 Ζλεγχοσ - Συντιρθςθ μθχανιματοσ (*) 

2 Αλλαγι ςωλθνάκια βενηίνθσ (*) 

3 Αλλαγι αντλίασ λαδιοφ 

4 Επιςκευι ντίηασ γκαηιοφ 

5 Αλλαγι ςχοινί εκκίνθςθσ (*) 

6 Κακαριςμόσ καρμπυρατζρ 

7 Αλλαγι καρμπυρατζρ 

8 Αλλαγι κυλινδροπίςτονου 

9 Επιςκευι-Αλλαγι θλεκτρονικϊν 

10 Επιςκευι γωνιακισ μετάδοςθσ 

11 Απρόβλεπτα κατόπιν ζγκριςθσ ( τοποκζτθςθ και προμικεια ανταλλακτικά 

 
Διευκρινίηεται ότι ςτισ εργαςίεσ που απαιτοφνται μικροανταλλακτικά –αναλϊςιμα (φίλτρα λαδιοφ, φίλτρα αζρα, 
ςωλθνάκια, τάπα λαδιοφ, μπουηί, φλάντηεσ εξάτμιςθσ, φλάντηεσ καρμπυρατζρ, βίδεσ, παξιμάδια, αςφάλειεσ βίδασ, 
τςοκ αζρα, ςφινεσ βολάν γράςο κ.α.) περιλαμβάνονται ςτθν τιμι και ςθμειϊνονται με (*). 
 
Α. Ζλεγχοσ – Συντιρθςθ χλοοκοπτικϊν μθχανϊν : 
1. Ζλεγχοσ Αςφάλειασ (όλων των ςυςτθμάτων για ςωςτι και αςφαλι λειτουργία) 
2. Κακαριςμόσ (μθχανιματοσ, καρμπυρατζρ κ.α.) 
3. Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ ανάφλεξθσ (κακαριςμόσ και ρφκμιςθ ακίδων του μπουηί) 
4. Ζλεγχοσ Χειρόμιηα εκκίνθςθσ (ζλεγχοσ λειτουργίασ) 
5. Ζλεγχοσ Φίλτρο αζροσ (κακαριςμόσ-αντικατάςταςθ) 
6. Ζλεγχοσ βίδεσ (όλων των εξωτερικϊν βιδϊν και ςφίξιμο) 
7. Ζλεγχοσ – Συντιρθςθ του κοπτικοφ ςυςτιματοσ για τυχόν φκορά (αν χρειάηεται 
ρφκμιςθ ι ςφίξιμο κακϊσ και τρόχιςμα το μαχαίρι) 
 



Β. Ζλεγχοσ – Συντιρθςθ αλυςοπρίονων –τθλεςκοπικϊν αλυςοπρίονων  
1. Ζλεγχοσ όλων των ςυςτθμάτων για ςωςτι και αςφαλι λειτουργία (ςκανδάλθσ του γκαηιοφ, αςφάλεια του γκαηιοφ, 
μεταλλικισ ςτεφάνθσ φρζνου τθσ αλυςίδασ, ςυγκρατθτι τθσ αλυςίδασ διακόπτθ διακοπισ λειτουργίασ 
2. Ζλεγχοσ ότι τα αντιδονθτικά ςτοιχεία δεν ζχουν μαλακϊςει ι ςκιςτεί. 
3. Ζλεγχοσ βίδεσ (όλων των εξωτερικϊν βιδϊν και ςφίξιμο) 
4. Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ ανάφλεξθσ (κακαριςμόσ και ρφκμιςθ ακίδων του μπουηί) 
5. Ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ λαδιοφ 
6. Ζλεγχοσ Χειρόμιηασ εκκίνθςθσ (ζλεγχοσ λειτουργίασ) 
7. Ζλεγχοσ Φίλτρο αζροσ (κακαριςμόσ) 
8. Ζλεγχοσ τεντϊματοσ και τθσ κατάςταςθσ τθσ αλυςίδασ 
9. Ζλεγχοσ του ςυμπλζκτθ, των ελατθρίων του και τθσ καμπάνασ για φκορά. 
10. Κακαριςμόσ του καρμπυρατζρ. 
11. Ζλεγχοσ του φίλτρου καυςίμου. Αντικατάςταςθ αν κρικεί απαραίτθτο. 
12. Κακαριςμόσ του εςωτερικοφ του ντεπόηιτου καυςίμου. 
13. Κακαριςμόσ του εςωτερικοφ του ντεπόηιτου λαδιοφ. 
14. Ζλεγχοσ όλων των καλωδίων και των ςυνδζςεων. 
15. Τρόχιςμα αλυςίδασ 
 
Γ. Ζλεγχοσ – Συντιρθςθ Ψαλίδια μπορντοφρασ  
1. Ζλεγχοσ Αςφάλειασ –όλων των ςυςτθμάτων για ςωςτι και αςφαλι λειτουργία(αςφάλεια τθσ ςκανδάλθσ του 
γκαηιοφ και θ ςκανδάλθ του γκαηιοφ, διακόπτθ διακοπισ λειτουργίασ, ότι οι λεπίδεσ δεν κινοφνται όταν ο κινθτιρασ 
λειτουργεί ςτο ρελαντί ι όταν το τςοκ είναι ςτθν κζςθ εκκίνθςθσ. 
2. Ζλεγχοσ τθσ τροχαλίασ εκκίνθςθσ, του ςχοινιοφ τθσ τροχαλίασ εκκίνθςθσ και του ελατθρίου επαναφοράσ. 
3. Ζλεγχοσ ότι όλεσ τα παξιμάδια και οι βίδεσ είναι ςφιγμζνα (βίδεσ οι οποίεσ ςυγκρατοφν τισ λεπίδεσ είναι ςφιγμζνεσ). 
4. Ζλεγχοσ ότι ο προφυλακτιρασ του χεριοφ δεν ζχει υποςτεί ηθμιζσ, αντικατάςταςθ αν κρίνεται απαραίτθτο. 
5. Ζλεγχοσ για φκορζσ του ςυμπλζκτθ, των ελατθρίων του και τθσ καμπάνασ.Αντικατάςταςθ αν κρικεί απαραίτθτο. 
6. Ζλεγχοσ ότι τα αντιδονθτικά ςτοιχεία δεν ζχουν υποςτεί ηθμιά. 
7. Ζλεγχοσ του φίλτρου καυςίμου και των ςωλθνϊςεων, αντικατάςταςθ αν κρικεί απαραίτθτο. 
8. Ζλεγχοσ και κακαριςμόσ τθσ ςιτασ περιοριςμοφ των ςπινκιρων τθσ εξάτμιςθσ (μόνο ςε εξατμίςεισ με καταλυτικό 
μετατροπζα). 
9. Ζλεγχοσ όλων των καλωδίων και των ςυνδζςεων. 
10. Ζλεγχοσ ότι δεν υπάρχει διαρροι καυςίμου. Κακαριςμόσ του φίλτρου αζρα. Αντικατάςταςθ αν κρίνεται 
απαραίτθτο. 
11. Κακαριςμόσ τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του μπουηί. Ξεβίδωμα και ζλεγχοσ του διάκενου του θλεκτροδίου. φκμιςθ 
του διάκενου ι αντικατάςταςθ του μπουηί. 
12. Κακαριςμόσ των πτερυγίων ψφξθσ του βολάν. 
13. Κακαριςμόσ ι αντικατάςταςθ τθσ ςιτασ περιοριςμοφ των ςπινκιρων τθσ εξάτμιςθσ (όχι ςε εξατμίςεισ με 
καταλυτικό μετατροπζα). 
14. Κακαριςμόσ τθσ περιοχισ γφρω από το καρμπυρατζρ. 
15. Κακαριςμόσ των πτερυγίων ψφξθσ του κυλίνδρου και ζλεγχοσ ότι θ ειςαγωγι του αζρα ςτθν τροχαλία εκκίνθςθσ 
δεν είναι βουλωμζνθ. 
16. Γζμιςμα του κιβωτίου ταχυτιτων με γράςο. 
17. Κακαριςμόσ του ντεπόηιτου καυςίμου. 
18. Κακαριςμόσ του καρμπυρατζρ και τθσ περιοχισ γφρω από αυτό. 
19. Κακαριςμόσ του βολάν και τθσ περιοχισ γφρω από αυτό. 
 
Δ. Ζλεγχοσ – Συντιρθςθ καμνοκοπτικϊν – μιςινζηασ  
1. Ζλεγχοσ όλων των ςυςτθμάτων για ςωςτι και αςφαλι λειτουργία (εξάρτυςθ, διακόπτθ διακοπισ λειτουργίασ, 
αςφάλειασ τθσ ςκανδάλθσ του γκαηιοφ και τθσ ςκανδάλθσ του γκαηιοφ κ.α.). 
2. Ζλεγχοσ τθσ τροχαλίασ εκκίνθςθσ, του ςχοινιοφ τθσ τροχαλίασ εκκίνθςθσ και του ελατθρίου επαναφοράσ. 
3. Ζλεγχοσ ότι τα παξιμάδια και οι βίδεσ είναι ςφιγμζνα. 
4. Ζλεγχοσ για φκορζσ του ςυμπλζκτθ, των ελατθρίων του και τθσ καμπάνασ. Αντικατάςταςθ αν κρικεί απαραίτθτο. 



5. Ζλεγχοσ κεφαλισ κοπισ ότι δεν περιςτρζφεται ςτο ρελαντί-ι για φκορά-αντικατάςταςθ αν είναι απαραίτθτθ. 
6. Ζλεγχοσ του προφυλακτιρασ του χεριοφ και αντικατάςταςθ ςε περίπτωςθ φκοράσ. 
7. Ζλεγχοσ τθσ λεπίδασ (κεντράριςμα-ακόνιςμα-φπαρξθ ρωγμϊν) ότι οι λεπίδεσ δεν 
κινοφνται όταν ο κινθτιρασ λειτουργεί ςτο ρελαντί ι όταν το τςοκ είναι ςτθν κζςθ εκκίνθςθσ. 
8. Ζλεγχοσ του φίλτρου καυςίμου και των ςωλθνϊςεων, αντικατάςταςθ αν κρικεί απαραίτθτο. 
9. Ζλεγχοσ ότι τα αντιδονθτικά ςτοιχεία δεν ζχουν υποςτεί ηθμιά 
10. Ζλεγχοσ γωνιακισ κίνθςθσ (γράςο αν χρειάηεται). 
11. Ζλεγχοσ του διάκενου του θλεκτροδίου, κακαριςμόσ τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του μπουηί, ξεβίδωμα και 
αντικατάςταςθ του μπουηί. 
12. Κακαριςμόσ του φίλτρου αζρα. Και αντικατάςταςθ αν κρίνεται απαραίτθτο. 
13. Κακαριςμόσ του καρμπυρατζρ και τθσ περιοχισ γφρω από αυτό. 
14. Κακαριςμόσ των πτερυγίων ψφξθσ του βολάν. 
15. Κακαριςμόσ τθσ φτερωτισ και τθσ περιοχισ γφρω από αυτι. 
16. Κακαριςμόσ του ντεπόηιτου καυςίμου και τθσ περιοχισ γφρω από αυτό. 
17. Κακαριςμόσ ι αντικατάςταςθ τθσ ςιτασ περιοριςμοφ των ςπινκιρων τθσ εξάτμιςθσ (όχι ςε εξατμίςεισ με 
καταλυτικό μετατροπζα). 
18. Κακαριςμόσ των πτερυγίων ψφξθσ του κυλίνδρου και ζλεγχοσ ότι θ ειςαγωγι του αζρα ςτθν τροχαλία εκκίνθςθσ 
δεν είναι βουλωμζνθ. 
19. Ζλεγχοσ όλων των καλωδίων και των ςυνδζςεων. 
20. Τρόχιςμα δίςκου. 
 
 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ 
 
Οι προγραμματιςμζνεσ επιςκευζσ κα εκτελοφνται επί το πλείςτον ςτο ςυνεργείο του αναδόχου. 
Θ μεταφορά του μθχανιματοσ ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί βαρφνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ, με δικά του ζξοδα, για τθ μεταφορά του μθχανιματοσ από το ςθμείο που κα του υποδειχτεί μζχρι 
το ςυνεργείο του για να επιςκευαςτεί. Επίςθσ, ςε ςυνεννόθςθ με τον επιβλζποντα όταν υπάρχει θ δυνατότθτα να 
μεταφζρονται τα χαλαςμζνα μθχανιματα απευκείασ ςτο ςυνεργείο του αναδόχου με οχιματα του Διμου. 
 
Πταν πρόκειται για επιςκευι που δεν μπορεί να εκτελεςτεί ςτο Διμο και απαιτείται τοποκζτθςθ ανταλλακτικοφ ςτο 
χαλαςμζνο μθχάνθμα υπάρχουν οι εξισ δυνατότθτεσ : 
 
- Να εκτελεςτεί από τον ανάδοχο με ανταλλακτικό που ο Διμοσ διακζτει ςτθν αποκικθ του, τότε θ επιςκευι μπορεί 
να εκτελεςτεί παρζχοντασ ςτον ανάδοχο το ανταλλακτικό και με χρζωςθ μόνο τθσ απαιτοφμενθσ εργαςίασ. Αυτό 
μπορεί να προκφψει πάντα με τθν ζγκριςθ του υπεφκυνου επιβλζποντα και του προϊςταμζνου τθσ υπθρεςίασ. 
 
- Να εκτελεςτεί θ επιςκευι από τον ανάδοχο και ςτθν περίπτωςθ που ο Διμοσ δεν διακζτει το απαιτοφμενο 
ανταλλακτικό, τότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν τοποκζτθςθ του καινοφριου αχρθςιμοποίθτου 
ανταλλακτικοφ με τθ διαδικαςία και τθ χρζωςθ που περιγράφεται παρακάτω. 
 
Στθν παραπάνω περίπτωςθ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίηει κάκε φορά μαηί με το τιμολόγιο τθσ παροχισ τθσ 
υπθρεςίασ και φωτοαντίγραφο τθσ λίςτασ των γνιςιων εργοςταςιακϊν ανταλλακτικϊν τθσ επίςθμθσ 
αντιπροςωπείασ με τιμι τεμαχίου για κάκε ανταλλακτικό που χρθςιμοποιικθκε ςτθν επιςκευι (τιμοκατάλογοσ 
2021 ι ο νεότεροσ που ζχει εκδοκεί ), θ χρζωςθ δε, κα προκφπτει μετά από τθν δοκείςα ζκπτωςθ. 
 
Γενικότερα ςχετικά με επιςκευζσ των μθχανθμάτων κιπου κα πρζπει :  
 
(I) Στισ περιπτϊςεισ ςζρβισ και επιςκευισ μθχανιματοσ, εκτζλεςθσ απρόβλεπτων εργαςιϊν ο ανάδοχοσ οφείλει να 
υποβάλει ςτο Διμο προκειμζνου να λάβει ζγκριςθ, ζκκεςθ που να περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία : 
- Τον κατάλογο των ανταλλακτικϊν και των αναλωςίμων που απαιτοφνται 
- Τισ αλλαγζσ που κα  γίνουν ςτο μθχάνθμα ι ςε εξαρτιματα αυτοφ. 



-Τθν πικανι αιτία τθσ βλάβθσ. 
- Το πικανό χρόνο (εργατοϊρεσ) που απαιτοφνται για τθν επιςκευι. 
 
(II) Για τθν εξοικονόμθςθ χρόνου και τθν ευελιξία ςτθ ςυνεργαςία μπορεί  θ επικοινωνία να γίνεται και από τισ δφο 
πλευρζσ με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι με τθλεομοιοτυπία (fax). 
 
(III) Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίηει κάκε φορά μαηί με το τιμολόγιο τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ και 
φωτοαντίγραφο τθσ λίςτασ των γνιςιων εργοςταςιακϊν ανταλλακτικϊν τθσ επίςθμθσ αντιπροςωπείασ με τιμι 
τεμαχίου για κάκε ανταλλακτικό που χρθςιμοποιικθκε ςτθν επιςκευι. 
 
(ΙV) Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε κάκε περίπτωςθ ςε κζςθ να αποδείξει τθ γνθςιότθτα αλλά και καταλλθλότθτα 
των χρθςιμοποιοφμενων – προτεινόμενων ανταλλακτικϊν-αναλωςίμων τα οποία αυτά κα πρζπει να ςυνοδεφονται 
από πιςτοποιθτικό CE, εκτόσ αν κάποια εξ αυτϊν εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ από τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ. Τα 
πιςτοποιθτικά CE είναι διάρκειασ ιςχφοσ τεςςάρων ζωσ πζντε ετϊν και εκδίδονται ανάλογα με τα οριηόμενα από τισ 
αντίςτοιχεσ Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ο μειοδότθσ κα πρζπει να αποδζχεται με διλωςι του, θ οποία κα 
επιςυνάπτεται ςτθν προςφορά του, ότι τα χρθςιμοποιοφμενα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα κα φζρουν τθν 
προαναφερόμενθ ςιμανςθ. Θ μθ απόδειξθ φπαρξθσ τθσ ςιμανςθσ CE για ανταλλακτικά και αναλϊςιμα αποτελεί αιτία 
δωρεάν αντικατάςταςθσ τουσ άμεςα από τον μειοδότθ. 
 
(V) Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για οτιδιποτε ςυμβεί ςτο μθχάνθμα μζχρι τθν παράδοςι του. 
 
(VI) Σε κάκε περίπτωςθ το μθχάνθμα πρζπει να παραδίδεται ςτθν υπθρεςία επιςκευαςμζνο, ελεγμζνο και κατάλλθλο 
για χριςθ. 
 
(VII) Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί δυςλειτουργία κα επιςτρζφεται για επιδιόρκωςθ εκ νζου χωρίσ επιπλζον χρζωςθ. 
 
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ, ςε ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο επιβλζποντα και 
παρακολοφκθςθ από τον Ρρ/μενο του οικείου Τμιματοσ, μζχρι εξαντλιςεωσ του ποςοφ τθσ Σφμβαςθσ και κα αφορά 
τισ βλάβεσ, οι οποίεσ κα προκφψουν εντόσ 12 μθνϊν το αργότερο, μετά τθν πρωτοκόλλθςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςτο χϊρο 
του ςυνεργείου του Αναδόχου ι όπου αλλοφ υποδειχκεί, 
 
Προι εκτζλεςθσ επιςκευϊν. 
Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται για τθν άμεςθ παραλαβι, τθν ταχφτατθ επιςκευι του μθχανιματοσ κιπου και τθν παράδοςθ 
ςτθν υπθρεςία εντόσ 2 εργάςιμων θμερϊν. Μόνο ςε περίπτωςθ που απαιτείται ανταλλακτικό, που δεν είναι άμεςα 
διακζςιμο, δφναται να παρατακεί αυτό το διάςτθμα, πάντοτε με τθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 
Σθμειϊνεται ότι, οι επιςκευζσ κα εκτελοφνται εάν και όποτε προκφψει ανάγκθ, πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τον οριςμζνο 
υπεφκυνο επιβλζποντα τθσ Υπθρεςίασ για τθν επιςκευι των μθχανθμάτων κιπου και τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
εργαςίασ και με τον Ρρ/μενο του Τμιματοσ Συντιρθςθσ Κιπων. Οι προγραμ ματιςμζνεσ επιςκευζσ κα εκτελοφνται επί 
το πλείςτον ςτο ςυνεργείο του αναδόχου και τα προσ επιςκευι μθχανιματα κα μεταφζρονται εκεί και κα 
επιςτρζφονται ςτον Διμο επιςκευαςμζνα,  με ευκφνθ και ζξοδα του αναδόχου. 
 
 
3. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Οι γενικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου προβλζπονται ςτθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, να 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. 
Ρζραν αυτοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
• Να ανταποκρίνεται άμεςα και ςτο χρόνο που προβλζπεται από τθν παροφςα μελζτθ ςτθν επιςκευι, ζλεγχο και 
παράδοςθ των μθχανθμάτων ςτο Διμο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ομαλι λειτουργία τθσ υπθρεςίασ . 



• Σε εξαιρετικά επείγουςεσ καταςτάςεισ, προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν πικανά προβλιματα (πχ. Ρερίοδοι αιχμισ) 
ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εργαςκεί υπερωριακά για τθν επιςκευι των μθχανθμάτων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ τουσ, εφόςον τον διατάηει θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία, χωρίσ 
πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 
• 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. 
• Να τθρεί δελτίο εργαςιϊν . 
 
 
Θ υπθρεςία κα ορίςει με απόφαςθ τθσ ωσ επόπτθ, υπάλλθλο τθσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο οποίοσ κα 
ςυνυπογράψει το θμερολόγιο εργαςιϊν και κα βεβαιϊνει τθν καλι εκτζλεςθ αυτϊν , ςφμφωνα με το άρκρο 216 του 
ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει. 
 
Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ορίηονται οι δϊδεκα μινεσ (12) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι εξαντλιςεωσ 
του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ και όχι πζραν τθσ 31.12.2022. 
 
Θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει με απϋ ευκείασ ανάκεςθ ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 
Ο προχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ ανζρχεται ζωσ του ποςοφ  των   12.000,00 € άνευ Φ.Ρ.Α., και 14.040,00 € με Φ.Ρ.Α. 
17%,  ανάλογα με τισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ μθχανθμάτων  που κα προκφπτουν. 

Θ εργαςία χρθματοδοτείται από πόρουσ  του Διμου Μυτιλινθσ. (Κ.Α. 35.6264.0001) 

                                                                                
 
                   Μυτιλινθ 14/4/2021 
 

 
              ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ Α. ΡΩΤ. Γ.Γ. Φ024-03/11721 ΑΡΟΦΑΣΘ) 
                        

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       Θ ΑΝΑΡΛΘΩΤΙΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ        
                                                                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ TEXNIΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ   
 

ΣΑΚΚΘΣ ΣΤΑΤΘΣ                                     ΜΑΚΘ  ΔΕΣΡΟΙΝΑ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                   ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΛΟΙΠΩΝ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ         ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ (ΥΛΟΟΚΟΠΣΙΚΑ, ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ) 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ                                           
Δ/ΝΣΘ  ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                            
Α. ΜΕΛΕΤ.: 45 /2021    ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α.       : 12.000,00   € 
            ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Ρ.Α 17%) :  14.040,00  € 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΘΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
1. Στισ τιμζσ του παρόντοσ τιμολογίου περιλαμβάνονται όλα τα ζξοδα για τθν εκτζλεςθ των προβλεπόμενων εργαςιϊν 
και προζκυψαν μετά από ζρευνα τθσ υπθρεςίασ. 
2. Οι τιμζσ αναφζρονται ςε μονάδεσ τελείωσ περαιωμζνθσ παροχισ υπθρεςίασ και καλφπτουν όλεσ τισ δαπάνεσ που 
αναφζρονται ςτο τιμολόγιο, αλλά και εκείνεσ που τυχόν δεν κατονομάηονται και είναι εντελϊσ απαραίτθτεσ για τθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
3. Τα άρκρα του τιμολογίου ςυμπλθρϊνονται από τθν υπόλοιπθ μελζτθ (Τεχνικι Ρεριγραφι, Τεχνικι Συγγραφι και 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ). 
 4. Οι τιμζσ δεν περιλαμβάνουν Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), ο οποίοσ βαρφνει τον εργοδότθ και καταβάλλεται 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
ΕΙΔΙΚΑ 
1. Θ τιμολόγθςθ τθσ εργαςίασ περιλαμβάνει και τα μικροανταλλακτικά και αναλϊςιμα, όπωσ αυτό αναφζρεται ςτον 
πίνακα και των οποίων θ αξία είναι πολφ μικρότερθ τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ τουσ. 
2. Θ εργαςία περιλαμβάνει ζλεγχο κάκε μθχανιματοσ μια ι περιςςότερεσ φορζσ εφόςον διαπιςτωκεί δυςλειτουργία 
προκειμζνου να επιτευχκεί θ καλι λειτουργία του. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τον ζλεγχο όλων των επιμζρουσ τμθμάτων 
του μθχανιματοσ, αντικατάςταςθ των κατεςτραμμζνων, επζμβαςθ όπου είναι απαραίτθτο ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ λειτουργίασ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ. 
3. Οι τιμζσ του τιμολογίου μελζτθσ αφοροφν μόνο τθν εργαςία όταν το ανταλλακτικό παρζχεται από το Διμο. 
4. Πταν απαιτείται ανταλλακτικό που κα χορθγθκεί από τον ανάδοχο θ χρζωςθ γίνεται με βάςθ τισ τιμζσ των 
τελευταίων εκδοκζντων τιμοκαταλόγων (2021) των γνιςιων ανταλλακτικϊν των επίςθμων αντιπροςωπειϊν τθσ κάκε 
καταςκευάςτριασ εταιρίασ ςτισ οποίεσ κα γίνεται θ ζκπτωςθ και κα ποςό που προβλζπεται ςαν απρόβλεπτα και 
ακολουκείται θ διαδικαςία που περιγράφθκε ςτθν ενότθτα του τρόπου εκτζλεςθσ εργαςιϊν αναλυτικά (βιματα I-VIII). 
5. Οι τιμζσ τθσ μελζτθσ αναφζρονται ςε μονάδεσ ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν, χωρίσ να δικαιοφται ο ανάδοχοσ άλλθ 
πλθρωμι ι αποηθμίωςθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ. Ρεριλαμβάνεται δε και κάκε δαπάνθ που 
δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςτθν οποία 
αναφζρεται θ τιμι του τιμολογίου. Καμία αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί εκ των υςτζρων ςε ςχζςθ 
με τισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ μετά τθ ςυμμετοχι του αναδόχου ςτο διαγωνιςμό. 

 

 
            Μυτιλινθ 14/4/2021 

 
              ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ Α. ΡΩΤ. Γ.Γ. Φ024-03/11721 ΑΡΟΦΑΣΘ) 
                        

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       Θ ΑΝΑΡΛΘΩΤΙΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ        
                                                                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ TEXNIΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ   
 

ΣΑΚΚΘΣ ΣΤΑΤΘΣ                                     ΜΑΚΘ  ΔΕΣΡΟΙΝΑ  
 



ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                   ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΛΟΙΠΩΝ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ         ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ (ΥΛΟΟΚΟΠΣΙΚΑ , ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ) 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ                                           
Δ/ΝΣΘ  ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                            
Α. ΜΕΛΕΤ.: 45 /2021    ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α.       : 12.000,00   € 
            ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Ρ.Α 17%) :  14.040,00  € 

 
 
 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
Ο προςδιοριςμόσ τθσ προσ ανάκεςθ ποςότθτασ υπθρεςιϊν ι και των υλικϊν (ανταλλακτικϊν) είναι αδφνατοσ, 
επειδι θ προςμζτρθςθ είναι αδφνατθ κακϊσ οι βλάβεσ που κα εμφανιςτοφν ςε κάκε μθχάνθμα δεν μποροφν να 
προβλεφκοφν και να προςδιοριςτοφν επακριβϊσ. Για το λόγο αυτό, δίνονται ενδεικτικζσ τιμζσ χρζωςθσ των 
ςυχνότερα εμφανιςκζντων βλαβϊν – επιςκευϊν και ηθτείται ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%) ςε ακζραιεσ μονάδεσ ςτο 
ςυνολικό προχπολογιςμό και το ποςοςτό αυτό κα εφαρμοςτεί επί των χρεϊςεων αυτϊν. Δεν είναι δυνατόσ ο 
προςδιοριςμόσ των ποςοτιτων και ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ παροφςθσ δεν περιλαμβάνει ποςότθτεσ των 
επιμζρουσ εργαςιϊν, οφτε των πικανά απαιτοφμενων ανταλλακτικϊν. Ο πίνακασ του προχπολογιςμοφ περιλαμβάνει 
μόνο τθν κατ’ εκτίμθςθ δαπάνθ ςυνόλου των υπθρεςιϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων κιπου. 
Επειδι ο ςτόχοσ τθσ υπθρεςίασ είναι θ κάλυψθ των μεγαλφτερων αναγκϊν επιςκευισ των μθχανθμάτων με τον 
υπάρχοντα προχπολογιςμό θ ανάδειξθ του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςε 
ακζραιεσ μονάδεσ. Το ποςοςτό αυτό κα εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ εργαςίεσ του πίνακα ενδεικτικϊν τιμϊν εργαςιϊν. 

 
 
 
 

Α.ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΡΙΘΑΝΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 
 

Α. ΧΛΟΟΚΟΡΤΙΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ ΤΙΜΘ (€) (ανά 
μθχάνθμα χωρίσ  Φ.Ρ.Α.) 

1 Ζλεγχοσ - Συντιρθςθ μθχανιματοσ  (*) 30 

2  Αλλαγι τάπασ βενηίνθσ (*) 15 

3  Αλλαγι τάπασ λαδιοφ (*) 15 

4  Αλλαγι ςωλθνάκια βενηίνθσ (*) 15 

5  Αλλαγι μπουηί (*) 15 

6  Αλλαγι ςχοινί εκκίνθςθσ (*) 15 

7  Αλλαγι ντίηασ γκαηιοφ 15 

8  Αλλαγι ιμάντα κίνθςθσ 20 

9  Κακαριςμόσ καρμπυρατζρ 20 

10  Αλλαγι καρμπυρατζρ 15 

11  Επιςκευι τροχϊν 15 

12  Επιςκευι ςυςτιματοσ αυτοκίνθςθσ 20 

13 Τρόχιςμα μαχαιριϊν 15 

14 Αλλαγι ςτροφάλου 60 

15 Απρόβλεπτα κατόπιν ζγκριςθσ (τοποκζτθςθ και προμικεια 
ανταλλακτικά μζχρι το ποςό των 60 €/μθχάνθμα) 

<60 



B. ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΑ – ΤΘΛΕΣΚΟΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΑ  

1 Ζλεγχοσ - Συντιρθςθ μθχανιματοσ (*) 30 

2  Αλλαγι ςωλθνάκια βενηίνθσ (*) 15 

3  Αλλαγι αντλίασ λαδιοφ 25 

4  Αλλαγι ντίηασ γκαηιοφ 20 

5  Αλλαγι ςχοινί εκκίνθςθσ (*) 20 

6  Κακαριςμόσ καρμπυρατζρ 20 

7  Αλλαγι καρμπυρατζρ 15 

8  Αλλαγι κυλινδροπίςτονου 35 

9  Επιςκευι-Αλλαγι θλεκτρονικϊν 20 

10  Επιςκευι γωνιακισ μετάδοςθσ 25 

11 Απρόβλεπτα κατόπιν ζγκριςθσ (τοποκζτθςθ και προμικεια 
ανταλλακτικά μζχρι το ποςό των 60 €/μθχάνθμα) 

<60 

Γ. ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΡΟΝΤΟΥΑΣ  

1 Ζλεγχοσ - Συντιρθςθ μθχανιματοσ  (*) 30 

2 Αλλαγι ςωλθνάκια βενηίνθσ (*) 15 

3 Αλλαγι ντίηασ γκαηιοφ 15 

4 Αλλαγι ςχοινί εκκίνθςθσ (*) 15 

5 Κακαριςμόσ καρμπυρατζρ 20 

6 Αλλαγι καρμπυρατζρ 20 

7 Αλλαγι κυλινδροπίςτονου 40 

8 Επιςκευι-Αλλαγι θλεκτρονικϊν 20 

9 Επιςκευι γωνιακισ μετάδοςθσ 25 

10 Απρόβλεπτα κατόπιν ζγκριςθσ (τοποκζτθςθ και προμικεια 
ανταλλακτικά μζχρι το ποςό των 60 €/μθχάνθμα) 

<60 

Δ. ΘΑΜΝΟΚΟΡΤΙΚΑ  

1 Ζλεγχοσ - Συντιρθςθ μθχανιματοσ (*) 30 

2 Αλλαγι ςωλθνάκια βενηίνθσ (*) 15 

3 Αλλαγι αντλίασ λαδιοφ 15 

4 Επιςκευι ντίηασ γκαηιοφ 15 

5 Αλλαγι ςχοινί εκκίνθςθσ (*) 15 

6 Κακαριςμόσ καρμπυρατζρ 20 

7 Αλλαγι καρμπυρατζρ 20 

8 Αλλαγι κυλινδροπίςτονου 40 

9 Επιςκευι-Αλλαγι θλεκτρονικϊν 25 

10 Επιςκευι γωνιακισ μετάδοςθσ 25 

11 Απρόβλεπτα κατόπιν ζγκριςθσ (τοποκζτθςθ και προμικεια 
ανταλλακτικά μζχρι το ποςό των 60 €/μθχάνθμα) 

<60 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Διευκρινίηεται ότι ςτισ εργαςίεσ που απαιτοφνται μικροανταλλακτικά –αναλϊςιμα (φίλτρα λαδιοφ, φίλτρα αζρα, 
ςωλθνάκια, τάπα λαδιοφ, μπουηί, φλάντηεσ εξάτμιςθσ, φλάντηεσ καρμπυρατζρ, βίδεσ, παξιμάδια, αςφάλειεσ βίδασ, 
τςοκ αζρα, ςφινεσ βολάν γράςο κ.α.) περιλαμβάνονται ςτθν τιμι και ςθμειϊνονται με αςτερίςκο (*). 

 
 
 



 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 
 

 ΕΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ € 

Α ΧΛΟΟΚΟΡΤΙΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ  

Β ΑΛΥΣΟΡΙΟΝΑ, 

Γ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΡΟΝΤΟΥΑΣ 

Δ ΘΑΜΝΟΚΟΡΤΙΚΑ-ΜΙΣΙΝΕΗΕΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 12.000,00 

 Φ.Ρ.Α. 17%   2.040,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 14.040,00 

 
Επιςθμαίνεται ότι, θ κατανομι του προχπολογιςμοφ ανά είδοσ μθχανιματοσ δεν είναι εφικτι, διότι ςε καμιά 
περίπτωςθ δεν μποροφν να προβλεφκοφν οι βλάβεσ που κα εμφανιςτοφν. 

 
            Μυτιλινθ 14/4/2021 
 

 
              ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ Α. ΡΩΤ. Γ.Γ. Φ024-03/11721 ΑΡΟΦΑΣΘ) 
                        

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       Θ ΑΝΑΡΛΘΩΤΙΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ        
                                                                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ TEXNIΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ   
 

ΣΑΚΚΘΣ ΣΤΑΤΘΣ                                     ΜΑΚΘ  ΔΕΣΡΟΙΝΑ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                   ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΛΟΙΠΩΝ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ         ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ (ΥΛΟΟΚΟΠΣΙΚΑ , ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ) 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ                                           
Δ/ΝΣΘ  ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                            
Α. ΜΕΛΕΤ.: 45 /2021    ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α.       : 12.000,00   € 
            ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Ρ.Α 17%) :  14.040,00  € 

 
ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΘΟ 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 

 
Θ παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων αφορά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ  ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων κιπου του 
Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου  ςε εξωτερικό εξειδικευμζνο ςυνεργείο. 
 
ΑΘΟ 2Ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Θ εργαςία κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 
 

- Ν.4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
- ΡΔ 80/2016 Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ 
- Ν.3463/2006/τ. Α’/114 – «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων» 
-  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ. 
-  Ν.4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων & Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων». 
Θ ςχετικι πίςτωςθ λαμβάνεται από τον προχπολογιςμό του Διμου οικ. ζτουσ 2021 και βαρφνει τον Κ.Α.20.6279.0003. 
 
ΑΘΟ 3Ο  ΤΕΥΧΘ 
Τα τεφχθ τθσ μελζτθσ είναι: 
1. Τεχνικι περιγραφι- Ρροδιαγραφζσ 
2. Τιμολόγιο μελζτθσ 
3. Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 
4. Συγγραφι υποχρεϊςεων 
5. Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ 

 
ΑΘΟ 4ο : ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  
Ο προχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ χωρίσ το Φ.Ρ.Α. είναι 12.000,00 Θ εργαςία κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ 
του Διμου  Μυτιλινθσ  του οικονομικοφ ζτουσ 2021 και 2022 και οι πλθρωμζσ του αναδόχου κα υπόκεινται ςε όλεσ 
τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει και τισ ιςχφουςεσ εγκυκλίουσ του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν και όςα ιςχφουν από τισ διατάξεισ "περί οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των διμων 
και κοινοτιτων" τον χρόνο  τθσ εργαςίασ. 
 
ΑΘΟ 5ο   ΜΕΛΕΤΘ ΣΥΝΘΘΚΩΝ ΤΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 
 
Θ ζννοια τθσ προςφοράσ του αναδόχου αποτελεί αποδοχι των όρων τθσ μελζτθσ και βεβαίωςθ ότι αυτόσ ζλαβε 
υπόψθ τισ γενικζσ και ειδικζσ ςυνκικεσ των εργαςιϊν , οποιεςδιποτε τοπικζσ, ειδικζσ και γενικζσ ςυνκικεσ, τα 
ηθτιματα που μπορεί να προκφψουν και κατά οποιονδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν το κόςτοσ των εργαςιϊν 
και ότι οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ προσ τθν οποία ςε κάκε περίπτωςθ υποχρεοφται να 
ςυμμορφωκεί ο ανάδοχοσ. 



 
ΑΘΟ 6Ο : ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
Θ διάρκεια ςφμβαςθσ οι δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ.  
Δυνατότθτα παράταςθσ δίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 217 του ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει. 
Κατά τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ δε δικαιοφται αποηθμίωςθ για το ανεκτζλεςτο ποςό τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ, από υπαιτιότθτα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινικι ριτρα, 
ςφμφωνα με το άρ. 218 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει. 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 άρ. 203 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 
ΑΘΟ 7ο : ΡΟΣΦΟΑ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι κα κατακζςουν προςφορά με ςυμπλιρωςθ τιμισ ςτο ειδικό ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ τθσ 
υπθρεςίασ. Θ τιμι κα δίνεται,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  τθσ παρ. 5 του άρ. 95 του Ν. 4412/2016 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 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. 
 
Θ προςφορά ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα είναι με ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ για το ςφνολο των εργαςιϊν του 
πίνακα με τίτλο  : ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΡΙΘΑΝΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ . 
Οι τιμζσ χρζωςθσ για τα απρόβλεπτα ανταλλακτικά-αναλϊςιμα, που κα χρθςιμοποιοφνται για τισ εκάςτοτε επιςκευζσ 
αν παρζχονται από τον ανάδοχο, κα υπολογίηονται με ποςοςτό ζκπτωςθσ % επί τοισ εκατό, επί των τελευταίων 
εκδοκζντων τιμοκαταλόγων (ενδεικτικά 2021) των γνιςιων ανταλλακτικϊν των επίςθμων αντιπροςωπειϊν τθσ κάκε 
καταςκευάςτριασ εταιρίασ, φωτοαντίγραφα των οποίων κα κατατεκοφν ςυνθμμζνα ςτο ζντυπο τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ και κα ιςχφουν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ςτον πίνακα ενδεικτικϊν τιμϊν καταγράφονται ωσ 
απρόβλεπτα. 
Στα χρθςιμοποιθκζντα ανταλλακτικά κα εφαρμόηεται το ίδιο ποςοςτό ζκπτωςθσ (για όλεσ τισ εταιρίεσ) επί των τιμϊν 
των επίςθμων καταλόγων τθσ τελευταίασ χρονιάσ (2021), το οποίο κα είναι ίδιο με το ποςοςτό ζκπτωςθσ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν του πίνακα 3 και ςτισ τιμζσ αυτζσ κα προςτίκεται θ δαπάνθ τοποκζτθςισ τουσ (απρόβλεπτα 
κατόπιν ζγκριςθσ (τοποκζτθςθ και προμικεια ανταλλακτικά μζχρι το ποςό των…..€ /μθχάνθμα). 
Πποια προςφορά δεν ανταποκρίνεται ςτα παραπάνω, απορρίπτεται και αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ. 
 
ΑΘΟ 8Ο : ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ 
 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ δεν απαιτείται, ςφμφωνα με το άρ. 72α του Ν. 4412/2016. 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δεν απαιτείται ςφμφωνα με το αρ.72β του Ν.4412/2016 
 
ΆΘΟ 9ο ΕΡΙΛΟΓΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ 
 
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). 
Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ 
τιμι). 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. 
 
ΑΘΟ 10° : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 
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 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. 

 
ΑΘΟ 11ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 
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, 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 (αντί  Απόςπαςμα ποινικοφ 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). 
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. Θ κάκε προςφορά κα πρζπει να ςυνοδεφεται επί ποινι αποκλειςμοφ με Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται ότι:  
α. Οι τιμζσ προςφοράσ δεςμεφουν τον ανάδοχο για περίοδο 12 μθνϊν (και για τθν περίοδο παράταςθσ ςε περίπτωςθ 
που υπάρξει) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ καμία πρόςκετθ αξίωςθ επαφξθςθσ τθσ τιμισ ςε βάροσ του 
Διμου. 
β. Αποδζχεται και είναι απόλυτα ενιμεροσ τθσ φφςθσ και τοποκεςίασ των εργαςιϊν, των γενικϊν και τοπικϊν 
ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ ανάκεςθσ. 
γ. Πτι είναι ενιμεροσ και αποδζχεται για οποιοδιποτε ηιτθμα αφορά τον τρόπο εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ και τα 
χρθςιμοποιοφμενα μζςα πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τα οποία κατ’ 
οποιονδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ αυτϊν. 
δ. Πτι ο τόποσ επιςκευισ των μθχανθμάτων κιπου κα είναι το ςυνεργείο του αναδόχου. 
ε. Πτι πριν από κάκε τοποκζτθςθ ανταλλακτικοφ από τον ανάδοχο κα γίνεται ςυνεννόθςθ και κα δίνεται θ ζγκριςθ 
από τον επιβλζποντα, ότι τα χρθςιμοποιοφμενα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα κα φζρουν τθ ςιμανςθ CE και ότι θ μθ 
απόδειξθ φπαρξθσ τθσ ςιμανςθσ για ανταλλακτικά και αναλϊςιμα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάςταςθσ τουσ 
άμεςα.  
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» 
 
ΑΘΟ 12ο :  ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΕΡΙΡΛΕΟΝ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Ρριν τθν απόφαςθ ανάκεςθσ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο μειοδότθσ υποχρεοφται να προςκομίςει : 

 
-Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, ποινικοφ μθτρϊου και παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ (εάν ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του) (άρκρο 93 του Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει) (να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ ). 
 
- Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο (να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του ) . 
 
- 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 περί περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ. 



ΆΘΟ 13ο  
Χρόνοσ, τόποσ και διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ 
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ανάλογα με τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου του Διμου 
Μυτιλινθσ, ςε ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο επιβλζποντα, μζχρι εξαντλιςεωσ του ποςοφ τθσ Σφμβαςθσ και κα αφορά 
τισ βλάβεσ, οι οποίεσ κα προκφψουν εντόσ 12 μθνϊν το αργότερο, μετά τθν πρωτοκόλλθςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςτο χϊρο 
του ςυνεργείου του Αναδόχου ι όπου αλλοφ υποδειχκεί, ςφμφωνα με τθν παροφςα  μελζτθ τθσ υπθρεςίασ. Τα 
εργαλεία κα μεταφζρονται προσ επιςκευι και κα επιςτρζφονται επιςκευαςμζνα,  από τθν αποκικθ του Διμου 
Μυτιλινθσ ςτο ςυνεργείο επιςκευισ, από τον ανάδοχο και  με ζξοδα αυτοφ. 
 
ΑΘΟ 14ο  ΕΞΟΔΑ 
Πλα τα ζξοδα  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. 
 
ΑΘΟ 15ο     -  ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ. 
 
Οι προγραμματιςμζνεσ επιςκευζσ κα εκτελοφνται επί το πλείςτον ςτο ςυνεργείο του αναδόχου. 
Θ μεταφορά του μθχανιματοσ ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί βαρφνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν 
υποχρζωςθ, με δικά του ζξοδα, για τθ μεταφορά του μθχανιματοσ από το ςθμείο που κα του υποδειχτεί μζχρι 
το ςυνεργείο του για να επιςκευαςτεί. Επίςθσ, ςε ςυνεννόθςθ με τον επιβλζποντα όταν υπάρχει θ δυνατότθτα να 
μεταφζρονται τα χαλαςμζνα μθχανιματα απευκείασ ςτο ςυνεργείο του αναδόχου με οχιματα του Διμου. 
Πταν πρόκειται για επιςκευι που δεν μπορεί να εκτελεςτεί ςτο Διμο και απαιτείται τοποκζτθςθ ανταλλακτικοφ ςτο 
χαλαςμζνο μθχάνθμα υπάρχουν οι εξισ δυνατότθτεσ : 
 
- Να εκτελεςτεί από τον ανάδοχο με ανταλλακτικό που ο Διμοσ διακζτει ςτθν αποκικθ του, τότε θ επιςκευι μπορεί 
να εκτελεςτεί παρζχοντασ ςτον ανάδοχο το ανταλλακτικό και με χρζωςθ μόνο τθσ απαιτοφμενθσ εργαςίασ. Αυτό 
μπορεί να προκφψει πάντα με τθν ζγκριςθ του υπεφκυνου επιβλζποντα και του προϊςταμζνου τθσ υπθρεςίασ. 
 
- Να εκτελεςτεί θ επιςκευι από τον ανάδοχο και ςτθν περίπτωςθ που ο Διμοσ δεν διακζτει το απαιτοφμενο 
ανταλλακτικό, τότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν τοποκζτθςθ του καινοφριου αχρθςιμοποίθτου 
ανταλλακτικοφ με τθ διαδικαςία και τθ χρζωςθ που περιγράφεται παρακάτω. 
 
Στθν παραπάνω περίπτωςθ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίηει κάκε φορά μαηί με το τιμολόγιο τθσ παροχισ τθσ 
υπθρεςίασ και φωτοαντίγραφο τθσ λίςτασ των γνιςιων εργοςταςιακϊν ανταλλακτικϊν τθσ επίςθμθσ 
αντιπροςωπείασ με τιμι τεμαχίου για κάκε ανταλλακτικό που χρθςιμοποιικθκε ςτθν επιςκευι (τιμοκατάλογοσ 
2021 ι ο νεότεροσ που ζχει εκδοκεί ), θ χρζωςθ δε, κα προκφπτει μετά από τθν δοκείςα ζκπτωςθ. 
 
Γενικότερα ςχετικά με επιςκευζσ των μθχανθμάτων κιπου κα πρζπει :  
 
(I) Στισ περιπτϊςεισ ςζρβισ και επιςκευισ μθχανιματοσ, εκτζλεςθσ απρόβλεπτων εργαςιϊν ο ανάδοχοσ οφείλει να 
υποβάλει ςτο Διμο προκειμζνου να λάβει ζγκριςθ, ζκκεςθ που να περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία : 
- Τον κατάλογο των ανταλλακτικϊν και των αναλωςίμων που απαιτοφνται 
- Τισ αλλαγζσ που κα  γίνουν ςτο μθχάνθμα ι ςε εξαρτιματα αυτοφ. 
-Τθν πικανι αιτία τθσ βλάβθσ. 
- Το πικανό χρόνο (εργατοϊρεσ) που απαιτοφνται για τθν επιςκευι. 
 
(II) Για τθν εξοικονόμθςθ χρόνου και τθν ευελιξία ςτθ ςυνεργαςία μπορεί  θ επικοινωνία να γίνεται και από τισ δφο 
πλευρζσ με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι με τθλεομοιοτυπία (fax). 
(III) Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίηει κάκε φορά μαηί με το τιμολόγιο τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ και 
φωτοαντίγραφο τθσ λίςτασ των γνιςιων εργοςταςιακϊν ανταλλακτικϊν τθσ επίςθμθσ αντιπροςωπείασ με τιμι 
τεμαχίου για κάκε ανταλλακτικό που χρθςιμοποιικθκε ςτθν επιςκευι. 



 
(ΙV) Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε κάκε περίπτωςθ ςε κζςθ να αποδείξει τθ γνθςιότθτα αλλά και καταλλθλότθτα 
των χρθςιμοποιοφμενων – προτεινόμενων ανταλλακτικϊν-αναλωςίμων τα οποία αυτά κα πρζπει να ςυνοδεφονται 
από πιςτοποιθτικό CE, εκτόσ αν κάποια εξ αυτϊν εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ από τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ. Τα 
πιςτοποιθτικά CE είναι διάρκειασ ιςχφοσ τεςςάρων ζωσ πζντε ετϊν και εκδίδονται ανάλογα με τα οριηόμενα από τισ 
αντίςτοιχεσ Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ο μειοδότθσ κα πρζπει να αποδζχεται με διλωςι του, θ οποία κα 
επιςυνάπτεται ςτθν προςφορά του, ότι τα χρθςιμοποιοφμενα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα κα φζρουν τθν 
προαναφερόμενθ ςιμανςθ. Θ μθ απόδειξθ φπαρξθσ τθσ ςιμανςθσ CE για ανταλλακτικά και αναλϊςιμα αποτελεί αιτία 
δωρεάν αντικατάςταςθσ τουσ άμεςα από τον μειοδότθ. 
 
(V) Ο ανάδοχοσ ευκφνεται για οτιδιποτε ςυμβεί ςτο μθχάνθμα μζχρι τθν παράδοςι του. 
 
(VI) Σε κάκε περίπτωςθ το μθχάνθμα πρζπει να παραδίδεται ςτθν υπθρεςία επιςκευαςμζνο, ελεγμζνο και κατάλλθλο 
για χριςθ. 
 
(VII) Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί δυςλειτουργία κα επιςτρζφεται για επιδιόρκωςθ εκ νζου χωρίσ επιπλζον χρζωςθ. 
 
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ, ςε ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο επιβλζποντα και 
παρακολοφκθςθ από τον Ρρ/μενο του οικείου Τμιματοσ, μζχρι εξαντλιςεωσ του ποςοφ τθσ Σφμβαςθσ και κα αφορά 
τισ βλάβεσ, οι οποίεσ κα προκφψουν εντόσ 12 μθνϊν το αργότερο, μετά τθν πρωτοκόλλθςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςτο χϊρο 
του ςυνεργείου του Αναδόχου ι όπου αλλοφ υποδειχκεί. 
Επιπλζον : 
 

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 δεςμεφεται για τθν άμεςθ παραλαβι, τθν ταχφτατθ επιςκευι του μθχανιματοσ κιπου και τθν 
παράδοςθ ςτθν υπθρεςία εντόσ 2 εργάςιμων θμερϊν. Μόνο ςε περίπτωςθ που απαιτείται ανταλλακτικό, που 
δεν είναι άμεςα διακζςιμο, δφναται να παρατακεί αυτό το διάςτθμα, πάντοτε με τθν ζγκριςθ τθσ 
Υπθρεςίασ.Σθμειϊνεται ότι, οι επιςκευζσ κα εκτελοφνται εάν και όποτε προκφψει ανάγκθ, πάντα ςε 
ςυνεννόθςθ με τον οριςμζνο υπεφκυνο επιβλζποντα τθσ Υπθρεςίασ για τθν επιςκευι των μθχανθμάτων 
κιπου και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εργαςίασ και με τον Ρρ/μενο του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου. 
Οι προγραμματιςμζνεσ επιςκευζσ κα εκτελοφνται επί το πλείςτον ςτο ςυνεργείο του αναδόχου. 

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 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. 

 
 
ΑΘΟ 20Ο : ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Οι γενικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου προβλζπονται ςτθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, να 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. 



Ρζραν αυτοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
• Να ανταποκρίνεται άμεςα και ςτο χρόνο που προβλζπεται από τθν παροφςα μελζτθ ςτθν επιςκευι, ζλεγχο και 
παράδοςθ των μθχανθμάτων ςτο Διμο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ομαλι λειτουργία τθσ υπθρεςίασ . 

 Να παραλαμβάνει τα προσ ςυντιρθςθ εργαλεία από τθν αποκικθ του Διμου Μυτιλινθσ  και να επιςτρζφει αυτά 
επιςκευαςμζνα με δικά του ζξοδα και ευκφνθ. 

• Σε εξαιρετικά επείγουςεσ καταςτάςεισ, προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν πικανά προβλιματα (πχ. Ρερίοδοι αιχμισ) 
ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εργαςκεί υπερωριακά για τθν επιςκευι των μθχανθμάτων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ τουσ, εφόςον τον διατάηει θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία, χωρίσ 
πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 
• 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.  
• Να τθρεί δελτίο εργαςιϊν . 

 
ΑΘΟ 21Ο : ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΕΙΣ 
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 γιαοποιαδιποτε εν γζνει 
ηθμία αυτοφ οφειλόμενθ είτε εισ αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του. 
 
ΑΘΟ 22ο  : ΡΛΘΩΜΘ 
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. 
 
ΑΘΟ 23ο   ΚΑΤΘΣΕΙΣ 
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.  
 
ΑΘΟ 24ο  ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 
 Οι διαφορζσ που κα εμφανιςτοφν  κατά τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ, κα  επιλφονται ςφμφωνα με τισ ιςχυουςεσ 
διατάξεισ του Ν.4412/2016.         

            Μυτιλινθ 14/4/2021 
 
              ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ Α. ΡΩΤ. Γ.Γ. Φ024-03/11721 ΑΡΟΦΑΣΘ) 
                        

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       Θ ΑΝΑΡΛΘΩΤΙΑ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ        
                                                                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ TEXNIΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ   
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                   ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΛΟΙΠΩΝ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ         ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ (ΥΛΟΟΚΟΠΣΙΚΑ , ΑΛΤΟΠΡΙΟΝΑ) 
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Α. ΜΕΛΕΤ.: 45/2021     ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α.       : 12.000,00   € 
            ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Ρ.Α 17%) :  14.040,00  € 
 
 
 

ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΦΟΑΣ  
 
Του/τθσ ………………………………………………………………………………………………………….  ………………………………οδόσ 
……………………………… αρικμ …………………… …… Τ.Κ. …………………Τθλ. …………………….Fax ……………………  

 
Ρροσ:  ΔΘΜΟ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ  
 

Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ εργαςίασ και τθν ςχετικι μελζτθ  που αναγράφεται ςτθν επικεφαλίδα, 
υποβάλλω τθν παροφςα προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ όλα αυτά και 
αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ με τθν παρακάτω ζκπτωςθ και ποςό :  

 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΘΣ 
ΥΡΘΕΣΙΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΡΑ) 

 
ΕΚΡΤΩΣΘ (% ) ΡΟΣΟ ΣΕ € 

 (ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΕΚΡΤΩΣΘ) 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ 12.000,00 
 
  

ΟΛΟΓΑΦΩΣ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΩ 
 

 

 
 
 
Μυτιλινθ    /     /2021 

  
 
 
 
         Ο Ρροςφζρων  


