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ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μοηηιήκε  23 Οθηωβνίμο 2014   

ΝΟΜΟ ΛΓΒΟΤ                                                  

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ       

ΑΤΣΟΣΓΛΓ ΣΜΗΜΑ 

ΓΓΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΓΓΩΝ  

Αιελ. Πεζμαδόγιμο 1 Μοηηιήκε 

Σήι.: 2251027507 

Email. mkatsiginis@gmail.com 

 

 

ΑΡ. ΜΓΛΓΣΗ    04 /2022   

 

  Μ Γ Λ Γ Σ Η 

 

 
Γνγαζίεξ εθηίμεζεξ αγμναίαξ αλίαξ  μηθμπέδμο πμο βνίζθεηαη ζηεκ 

ΣΚ Μόνηαξ ,γηα αγμνά θαη ακέγενζε Μμοζηθμύ πμιείμο. 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  900,00 ΓΤΡΩ 
 

 

 

 

ΤΝΗΜΜΓΝΑ 

     1. ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ 

     2. ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

     3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΓΩΓΩΝ 
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ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μοηηιήκε  23 Οθηωβνίμο 2014   

ΝΟΜΟ ΛΓΒΟΤ                                                  

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ       

ΑΤΣΟΣΓΛΓ ΣΜΗΜΑ 

ΓΓΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΓΓΩΝ  

Αιελ. Πεζμαδόγιμο 1 Μοηηιήκε 

Σήι. 2251027507 

Email. mkatsiginis@gmail.com 

 

Γνγαζίεξ εθηίμεζεξ αγμναίαξ αλίαξ  

μηθμπέδμο πμο βνίζθεηαη ζηεκ ΣΚ 

Μόνηαξ ,γηα αγμνά θαη ακέγενζε 

Μμοζηθμύ πμιείμο. 

 

Κ.Α. : 00.6142.0001 Αμμηβέξ γηα 

εθηίμεζε αθηκήηωκ από ημ ζώμα 

Ονθωηώκ Γθηημεηώκ   

 

 

 

 

ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

Η πανμύζα μειέηε αθμνά ηεκ οιμπμίεζε ηεξ δνάζεξ εθηίμεζεξ ηεξ αγμναίαξ αλίαξ ημο μηθμπέδμο 

ημο πνώεκ ηναημπέδμο «ΤΠΓΟΤ (ΠΖ) ΠΑΡΑΔΕΚΚΗ ΕΚΕΤΘΕΡΘΟΤ ζηεκ Λόνηα Λοηηιήκεξ ημ 

μπμίμ ηδημθηεζηαθά ακήθεη ζημ Σαμείμ Εζκηθήξ Άμοκαξ (ΣΕΘΑ). 

 

Ο Δήμμξ Λοηηιήκεξ μεηά από ζπεηηθή αιιειμγναθία με ημ Σαμείμ Εζκηθήξ Άμοκαξ (ΣΕΘΑ) 

δήηεζε κα μάζεη ηηξ πνμζέζεηξ ημο γηα ηεκ αλημπμίεζε ημο μηθμπέδμο θαη ηεκ εκδεπόμεκε πνόζεζε 

ημο γηα πώιεζε . 

 

Σμ Σαμείμ Εζκηθήξ Άμοκαξ (ΣΕΘΑ) με ημ από 05 Μμε 2021 έγγναθμ ημο με ανίζ. Πνςη.: 

Φ900/27/45/7743 .1580 εκεμένςζε ημκ Δήμμ Λοηηιήκεξ  όηη δίκαηε κα πνμβεί ζηεκ εθπμίεζε 

ημο πνμακαθενμμέκμο μηθμπέδμο έθηαζεξ εμβαδμύ 54.854,22 η.μ. θαη ηεκ μεηαβίβαζε ημο θαηά 

πιήνε θονηόηεηα , κμμή , θαη θαημπή , θάκμκηαξ ακαθμνά ζε μηα ζεηνά από εκένγεηεξ πμο πνέπεη 

κα γίκμοκ πνμθεημέκμο κα λεθηκήζεη θαη κα μιμθιενςζεί ε δηαδηθαζία ηεξ μεηαβίβαζεξ. 

 

Απαναίηεημ ζημηπείμ ηεξ δηαδηθαζίαξ αοηήξ είκαη ε γκώμε ηεξ μηθείαξ Επηηνμπήξ Δεμμζίςκ 

Ιηεμάηςκ ημο Τπμονγείμο Οηθμκμμηθώκ ( ανμόδημξ θμνέαξ οιμπμίεζεξ ε ημπηθή Ιηεμαηηθή 

Τπενεζία ζε ζοκενγαζία με ημκ Δήμμ Λοηηιήκεξ ) . Η παναπάκς επηηνμπή ιμηπόκ μέζα ζηα άιια 

πμο θαιείηαη κα γκςμμδμηήζεη είκαη θαη ε πνμηαζείζα αγμναία αλία ημο μηθμπέδμο αοημύ. 

 

Γηα ημ ζθμπό αοηό ιμηπόκ μ Δήμμξ Λοηηιήκεξ θαιείηαη δηα μέζς πηζημπμηεμέκμο μνθςημύ 

εθηημεηή – μ μπμίμξ ζα ζοκηάλεη έθζεζε εθηίμεζεξ θαη ζα πνμζδημνίζεη ημ ηίμεμα – κα θαηαζέζεη 

ζηεκ Επηηνμπή Δεμμζίςκ Ιηεμάηςκ ηεκ έθζεζε πμο ζα πνμθύρεη μέζα από ηεκ δηαδηθαζία ηεξ 

παναπάκς ακάζεζεξ.    

 

Λέζα από ηεκ παναπάκς αγμνά ημο μηθμπέδμο αοημύ γηα ημ μπμίμ οπάνπεη ήδε ΠΡΑΙΣΘΙΟ 

ΙΑΣΑΚΚΗΚΟΣΗΣΑ & ΑΜΑΓΙΑΘΟΣΗΣΑ ΟΘΙΟΠΕΔΟΤ ΓΘΑ ΣΗΜ ΑΜΕΓΕΡΗ 
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ΥΟΚΘΙΩΜ ΛΟΜΑΔΩΜ ε Δεμμηηθή Ανπή ημο Δήμμο Λοηηιήκεξ επηδηώθεη κα δώζεη ιύζε ζημ 

πνόκημ αίηεμα ζηέγαζεξ ημο Λμοζηθμύ πμιείμο με ηεκ ακέγενζε δηδαθηενίμο .   

Η πνεμαημδόηεζε ηεξ ενγαζίαξ αοηήξ ημο πηζημπμηεμέκμο μνθςημύ εθηημεηή , ζα πνμέιζεη από 

ηςκ πνμϋπμιμγηζμό ελόδςκ ημο Δήμμο Λοηηιήκεξ (Κ.Α. 00.6142.001  Αμμηβέξ γηα εθηίμεζε 

αθηκήηωκ από ημ ζώμα Ονθωηώκ Γθηημεηώκ).   

 

Υνόκμξ εθηέιεζεξ ηεξ ενγαζίαξ μνίδεηαη: 40 εμένεξ από ηεκ οπμγναθή ηεξ ζύμβαζεξ 

ακάζεζεξ . 

 

Η ακάζεζε ηεξ ενγαζίαξ ζα γίκεη ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Μ. 4412/2016 «Δεμόζηεξ 

ομβάζεηξ Ένγςκ, Πνμμεζεηώκ θαη Τπενεζηώκ (πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ 2014/24/ΕΕ θαη 

2014/25/ΕΕ)» . Επίζεξ από ηηξ δηαηάλεηξ ημο Μ. 3463/06 ΦΕΙ114 Α 8.6.06 «Δεμμηηθόξ  θαη 

Ιμηκμηηθόξ Ιώδηθαξ». 

 

Η εθηέιεζε ηεξ ενγαζίαξ ζα γίκεη με απεοζείαξ ακάζεζε ζε ακαδόπμοξ πμο εηδηθεύμκηαη ζημ 

γκςζηηθό ακηηθείμεκμ ηςκ απαηηήζεςκ ηεξ μειέηεξ θαη έπμοκ απμδεδεηγμέκε εμπεηνία ζε 

ακηίζημηπμο μεγέζμοξ μνγακηζμμύξ .   

 

Σμ πνμϋπμιμγηζζέκ ύρμξ ηεξ δαπάκεξ γηα ηεκ αμμηβή ημο πηζημπμηεμέκμο μνθςημύ εθηημεηή 

μνίδεηαη μεηά από ένεοκα ηεξ αγμνάξ ζημ πμζό ηςκ εκκηαθμζίςκ εονώ (900€) 

ζομπενηιαμβακμμέκμο Φ.Π.Α.   
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ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μοηηιήκε  23 Οθηωβνίμο 2014   

ΝΟΜΟ ΛΓΒΟΤ                                                  

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ       

ΑΤΣΟΣΓΛΓ ΣΜΗΜΑ 

ΓΓΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΓΓΩΝ  

Αιελ. Πεζμαδόγιμο 1 Μοηηιήκε 

Σήι. 2251027507 

Γνγαζίεξ εθηίμεζεξ αγμναίαξ αλίαξ μηθμπέδμο 

πμο βνίζθεηαη ζηεκ ΣΚ Μόνηαξ ,γηα αγμνά θαη 

ακέγενζε Μμοζηθμύ πμιείμο. 

 

Κ.Α. : 00.6142.0001 Αμμηβέξ γηα εθηίμεζε 

αθηκήηωκ από ημ ζώμα Ονθωηώκ Γθηημεηώκ   

 
Email. mkatsiginis@gmail.com 
 

 

 

ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

 

 

 

ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΔΟΤ 
ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

Ενγαζίεξ εθηίμεζεξ αγμναίαξ αλίαξ μηθμπέδμο πμο βνίζθεηαη ζηεκ Σ.Ι. 

Λόνηαξ , γηα αγμνά θαη ακέγενζε Λμοζηθμύ πμιείμο. 

 

Πνμϋπμιμγηζμόξ 769,23 

Φ.Π.Α. 17% 130,77 

ύκμιμ Δαπάκεξ 900,00 
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ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μοηηιήκε  23 Οθηωβνίμο 2014   

ΝΟΜΟ ΛΓΒΟΤ                                                  

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ       

ΑΤΣΟΣΓΛΓ ΣΜΗΜΑ 

ΓΓΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΓΓΩΝ  

Αιελ. Πεζμαδόγιμο 1 Μοηηιήκε 

Σήι. 2251027507 

Email. mkatsiginis@gmail.com 

 

Γνγαζίεξ εθηίμεζεξ αγμναίαξ αλίαξ μηθμπέδμο πμο 

βνίζθεηαη ζηεκ ΣΚ Μόνηαξ ,γηα αγμνά θαη 

ακέγενζε Μμοζηθμύ πμιείμο. 

 

Κ.Α. : 00.6142.0001 Αμμηβέξ γηα εθηίμεζε 

αθηκήηωκ από ημ ζώμα Ονθωηώκ Γθηημεηώκ   

 

  

 

   

ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΓΩΓΩΝ 
 
 

Άνζνμ  1μ 

Ακηηθείμεκμ ζογγναθήξ 

 

     Η πανμύζα ζογγναθή αθμνά ηεκ θάιορε δαπάκεξ εθηίμεζεξ αγμναίαξ αλίαξ μηθμπέδμο πμο 

βνίζθεηαη ζηεκ Σ.Ι.  Λόνηαξ , γηα αγμνά θαη ακέγενζε Λμοζηθμύ πμιείμο. 

 

Άνζνμ  2μ 

Γκδεηθηηθόξ Πνμϋπμιμγηζμόξ ηεξ ενγαζίαξ 

 

   Η πνμϋπμιμγηζζείζα δαπάκε ακένπεηαη ζημ πμζό ηςκ εκκηαθμζίςκ εονώ (900,00€) 

ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο Φ.Π.Α. θαη ζα θαιοθζεί από ημοξ πόνμοξ ημο Δήμμο. 

 

Άνζνμ  3μ 

Ιζπύμοζεξ Δηαηάλεηξ 

 

Η ακάζεζε ηεξ ενγαζίαξ ζα γίκεη ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ: 

ημο Μ. 4412/2016 «Δεμόζηεξ ομβάζεηξ Ένγςκ, Πνμμεζεηώκ θαη Τπενεζηώκ (πνμζανμμγή ζηηξ 

Οδεγίεξ 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)», 

ημο Μ. 3463/06 ΦΕΙ114 Α 8.6.06 «Δεμμηηθόξ  θαη Ιμηκμηηθόξ Ιώδηθαξ»         

                       

Άνζνμ  4μ 

ομβαηηθά  ημηπεία 

 

Σα ζομβαηηθά ζημηπεία θαηά ζεηνά ηζπύμξ είκαη: 

α. Σεπκηθή πενηγναθή – μειέηε  

β  Ο εκδεηθηηθόξ πνμϋπμιμγηζμόξ  ηεξ  μειέηεξ  
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γ. Η ζογγναθή οπμπνεώζεςκ  

 

Άνζνμ 5μ 

Υνόκμξ εθηέιεζεξ ηεξ ενγαζίαξ 

 

 Ο πνόκμξ εθηέιεζεξ ηεξ ενγαζίαξ μνίδεηαη ζηηξ ζανάκηα εμένεξ (40)  από ηεκ οπμγναθή ηεξ 

ζύμβαζεξ. 

  

Άνζνμ 6μ 

Δηαδηθαζία Παναιαβήξ 

 

Όιεξ μη ενγαζίεξ  ζα παναιαμβάκμκηαη  από ηεκ επηηνμπή θαιήξ εθηέιεζεξ ενγαζηώκ  ημο  Δήμμο 

Λοηηιήκεξ. Ο ακάδμπμξ, οπμπνεμύηαη μεηά από ζπεηηθή εκημιή  από ηεκ ανμόδηα οπενεζία ημο 

Δήμμο Λοηηιήκεξ κα εθηειεί  ηηξ ενγαζίεξ  πμο ζα ημο δεηεζμύκ .  

 

Άνζνμ 7μ 

Τπμπνεώζεηξ ημο εκημιμδόπμο 

 

Ακαιοηηθή πενηγναθή ηεξ θάιορεξ ηεξ δαπάκεξ: Ενγαζίεξ εθηίμεζεξ αγμναίαξ αλίαξ μηθμπέδμο 

πμο βνίζθεηαη ζηεκ Σ.Ι. Λόνηαξ , γηα αγμνά θαη ακέγενζε Λμοζηθμύ πμιείμο. 

 

Άνζνμ 8μ 

Τπμπνεώζεηξ ημο εκημιέα 

 

Είκαη οπμπνεςμέκμξ γηα ηεκ πανμπή όιςκ ηςκ μέζςκ θαη ζημηπείςκ ηα μπμία θνίκμκηαη 

απαναίηεηα  γηα ηεκ οιμπμίεζε ηεξ ακαηηζέμεκεξ ενγαζίαξ . 

 

Άνζνμ 9μ                                                                                                                                

Σνόπμξ πιενωμήξ 

 

Γηα ηεκ πανμπή ηςκ παναπάκς οπενεζηώκ ε αμμηβή ημο εκημιμδόπμο θαζμνίδεηαη ζε  εκκηαθόζηα 

εονώ (900,00 €), ζομπενηιαμβακμμέκμο Φ.Π.Α. 17%.  

Η θαηαβμιή ημο ςξ άκς πμζμύ γίκεηαη ύζηενα από έθδμζε ζπεηηθμύ δειηίμο πανμπήξ οπενεζηώκ 

ημο εκημιμδόπμο, ηεκ έθδμζε πνεμαηηθμύ εκηάιμαημξ πιενςμήξ θαη ημκ ζπεηηθό έιεγπμ.  

ημ πμζό ηεξ αμμηβήξ ζομπενηιαμβάκμκηαη μη βανύκμκηεξ ημκ εκημιμδόπμ θόνμη θαη βάνε . 

 

Άνζνμ 10μ 

Φόνμη, ηέιε, θναηήζεηξ 

 

Οη εκημιμδόπμη  επηβανύκμκηαη με όιμοξ ημοξ θόνμοξ , ηέιε θαη θναηήζεηξ , πμο ηζπύμοκ θαηά ηα 

κόμημα . 
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Μοηηιήκε , Μάνηημξ 2022 

 

                                                                                                 

          Η οκηάλαζα        

 

 

Μαναγθμπμύιμο - Ξοκέιιε                                

Γοδμλία                

 

 

 

 

 

Θεωνήζεθε 

 Ο Ακαπιενωηήξ        Σμεμαηάνπεξ ημο           

 Σμήμαημξ Γεκηθώκ Τπμζέζεωκ Δήμμο Μοηηιήκεξ 

 

 

    ΚΑΣΙΓΙΝΗ ΜΙΚΓ 

 

 

 


