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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Πρόληψη, Αντιμετώπιση και 
Αποκατάσταση ζημιών που 
προκλήθηκαν στο Δήμο Ληξουρίου από 
τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανό το χρονικό 
διάστημα από 17 έως 18 Σεπτεμβρίου 
2020-Φάση Γ1  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Εσωτερικών 
Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών 
που προκαλούνται από θεομηνίες στους 
Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας 
ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005  

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Υποέργο 6 
 

ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Εργασίες αποκατάστασης βατότητας 
αγροτικού οδικού δικτύου (Έκτακτη 
Ανάγκη  Ιανός 2020) 
  

K.A. : 30.6262.09  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 
24%)  

NUTS: 3-EL623 
 

CPV:  

90721800-5 

92534000-3 
 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2022 
 
 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

(ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΙΑΝΟΣ 2020) 

 

 

 

 

ΛΗΞΟΥΡΙ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 



2 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

ΤΙΤΛΟΣ : Εργασίες αποκατάστασης βατότητας 
αγροτικού οδικού δικτύου (Έκτακτη 
Ανάγκη  Ιανός 2020) 

K.A. : 30.6262.09 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%) 
NUTS: 3-EL623 

CPV:  

90721800-5 

92534000-3 
 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1.1 Εισαγωγή 

Σύμφωνα με:  

1. Τον Ν. 3013/2002 "Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις". (ΦΕΚ102, τεύχ. Α΄).  

2. Το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας "Ξενοκράτης" (ΦΕΚ 423, τεύχ. Β΄ - Έγκριση με την υπ΄ αριθμ.1299/7-4-

2003 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών). 

3. Την 1ηΈκδοση του Γενικού  Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας Διαχείρισης των 

Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία “Δάρδανος” (κοινοποιήθηκε 

με το αρ. πρωτ. 8704/06-12-2019 έγγραφο της ΓΓΠΠ) Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκ/μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87, τευχ Α΄)  

4. Την αριθ. πρωτ. 6895/18-9-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για κήρυξη σε 

Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για την αντιμέτωπη των εκτάκτων 

αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που πρόεκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες 

βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 17-9-2020 όπως παρατάθηκε με την αριθ. πρωτ. 2072/17-

3-2021 απόφαση και με την αριθ. πρωτ 1491/15-3-2022 έως και 17-9-2022 

5. Την αριθμ. πρωτ. 22873/26-3-2021 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου 

Ληξουρίου με το ποσό των € 500.000,00 (πεντακόσιες χιλιάδες) για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και 

καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055 ) 

Ο Δήμος Ληξουρίου  έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες 

στα πλαίσια της πρόληψης και της αντιμετώπισης των πλημμυρικών και λοιπών φαινομένων προκειμένου να 

προστατεύσει την ζωή, την υγεία και τη περιουσία των πολιτών. 

Η ιδιόμορφη γεωμορφολογία της περιοχής συμβάλλει στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ρεμάτων με μικρές σχετικά 

λεκάνες απορροής, των οποίων οι έντονες κλίσεις συντελούν στη γρήγορη αποστράγγισή τους και στη δημιουργία 

πλημμυρών, όταν εκδηλώνονται καταιγίδες ή έντονες βροχοπτώσεις.  
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Από τις 17 έως 18 Σεπτεμβρίου 2020, έπληξε την περιοχή του Νοτίου Ιονίου και ιδιαίτερα τα νησιά  Κεφαλονιά & Ιθάκη 

και επομένως και τον Δήμο Ληξουρίου, ο μεσογειακός με τροπικά χαρακτηριστικά κυκλώνας με την επωνυμία “Ιανός”. Το 

φαινόμενο στο διάστημα αυτό προξένησε πολύ ισχυρές βροχές και εντονότατες καταιγίδες, καθώς και ισχυρότατους 

ανέμους που κατά τόπους ξεπερνούσαν τα 11bf. 

Το καταστροφικό φαινόμενο, επέφερε μεγάλες βλάβες στο  οδικό δίκτυο του Δήμου και ιδιαίτερα στο αγροτικό οδικό 

δίκτυο με την αποσάθρωση του καταστρώματος (χωματόδρομοι), κατολισθήσεις, πτώσεις πρανών, κλπ. 

Τα κυριότερα προβλήματα του δικτύου έχουν να κάνουν με: 

• καθιζήσεις τμήματος οδών λόγω κατολίσθησης στο κατάντη πρανές (επιχώματα) 

• εκτεταμένες νεροσυρμές στα οδοστρώματα  

• καταρρεύσεις μαντρότοιχων επί των οδών 

• υποχωρήσεις παλαιών τοιχίων αντιστήριξης από λιθοδομή 

• κατολισθήσεις των ανάντη πρανών  

• καταπτώσεις βράχων  

• καθιζήσεις εδάφους στα βάθρα γεφυριών 

• συγκέντρωση κατά θέσεις λασπορροών, χαλικορροών& βραχωδών τεμαχίων 

• φραγή οχετών/τεχνικών 

• πτώσεις δέντρων 

Με βάση τα παραπάνω, επιβάλλεται κατά προτεραιότητα, η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών του Δήμου 

που έχει επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία τους ή που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες όπως καθαρισμός εντός των 

πλημμυρισμένων περιοχών από φερτά υλικά λόγω των πλημμυρικών υδάτων, προς αποκατάσταση της λειτουργικότητάς 

τους, αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών με την απομάκρυνση φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων 

από το οδόστρωμα και αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας. 

1.2 Περιγραφή των προς ανάθεση εργασιών 

Συνεπεία των ανωτέρω είναι φανερό ότι απαιτούνται εκτεταμένες εργασίες με χρήση μηχανικών μέσων καθαρισμού του 

αγροτικού οδικού δικτύου από τα φερτά υλικά και τα προϊόντα των κατολισθήσεων. Επίσης θα γίνουν εργασίες 

διαμόρφωσης του καταστρώματος (όπου απαιτείται) για την αποκατάσταση της βατότητας. 

Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έχει καταρτίσει πρόγραμμα και προβαίνει δια 

ιδίων μέσων σε εργασίες αποκατάστασης σε όλο τον Δήμο. 

Επειδή όμως το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, καθώς και οι συνεχείς 

ισχυρές καταιγίδες που σημειώθηκαν σε όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου δυσχεραίνουν την ήδη επιβαρυμένη 

κατάσταση, ανατίθενται παράλληλα και σε ιδιώτες μεγάλο μέρος των εργασιών. 

Οι εργασίες θα γίνουν με τα κατάλληλα μηχανήματα έργων, όπως φορτωτής, μηχανικός εκσκαφέας, φορτηγά, 

γερανοφόρα οχήματα, διαμορφωτήρας “Grader”, προωθητήρας “Bulldozer”, κλπ. 

Στο μίσθωμα των μηχανημάτων, οχημάτων κλπ, συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του χειριστή (καθώς και κάθε άλλη 

απαίτηση επ’ αυτής), το καύσιμο που καταναλώνεται κατά την λειτουργία – πορεία - μεταφορά του, τα ελαιολιπαντικά - 

ορυκτέλαια καθώς και κάθε ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. Το μηχάνημα 
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θα συντηρείται από τον εκμισθωτή και προσφέρεται σε άριστη κατάσταση για χρήση. Οποιαδήποτε βλάβη υποστεί το 

μηχάνημα, βαραίνει τον εκμισθωτή και αν αυτή δεν μπορεί να επισκευασθεί εντός τριών ημερών είναι υποχρεωμένος να 

διαθέσει άλλο μηχάνημα ιδίων δυνατοτήτων για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί 

να συμμετέχει στην αποκατάσταση των συνεπειών από την θεομηνία προσφέροντας οικονομική προσφορά για το 

σύνολο των μηχανημάτων-οχημάτων ή μεμονωμένα για κάθε κατηγορία μηχανημάτων-οχημάτων και για ορισμένη 

ποσότητα εργασιών όπως περιγράφεται στον πίνακα προϋπολογισμού.  

H ομαδοποίηση των ζητούμενων υπηρεσιών  σε 7 ομάδες πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την χωρική έκταση των 

κοινοτήτων και την γεωγραφική τους συνέχεια καθώς και τις ανάγκες πρόληψης και αποκατάστασης των ζημιών  ώστε 

στα πλαίσια της  οικονομικότητας της δαπάνης και του  βέλτιστου δυνατού συνδυασμού των απαιτούμενων μηχανημάτων  

οι υπηρεσίες να πραγματοποιηθούν στο πλέον σύντομο χρονικό διάστημα με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Λόγω της άμεσης ανάγκης για την αποκατάσταση των ζημιών που προξένησε ο κυκλώνας “Ιανός”  παρέχεται η 

δυνατότητα κατακύρωσης της μίσθωσης, σε διαφορετικούς αναδόχους ανά είδος μηχανήματος, οχήματος κλπ, καθώς 

και συγκεκριμένη ποσότητα εργασιών, με τιμή ανά ώρα που  σε καμία περίπτωση θα υπερβαίνει την αναγραφόμενη 

στον προϋπολογισμό. 

Παρατήρηση: 

Οι εργασίες θα γίνουν στις θέσεις όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας και ανάλογα τις ανάγκες. 

Σε ορισμένες θέσεις υπάρχει περίπτωση οι εργασίες να επαναληφθούν, εφόσον παρατηρηθεί ξανά πρόβλημα. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν: 

α) Μόνο μετά από εντολή και υπόδειξη των θέσεών τους από την Υπηρεσία,  

β) Με την παρουσία και επίβλεψη αρμοδίου δημοτικού υπαλλήλου,  

γ) Μετά από χορήγηση σχετικών αδειών από εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως Δασαρχείο κλπ, όταν αυτό χρειάζεται,  

ε) Με τη λήψη από τον ανάδοχο όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας και ασφάλειας τόσο για τους εργαζομένους 

όσο και για τους πολίτες και τις περιουσίες αυτών, 

στ) Με την άμεση απομάκρυνση του συνόλου των προϊόντων από τον ανάδοχο και την απόρριψή τους σε οποιαδήποτε 

νόμιμη τοποθεσία. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε κοινωφελή δίκτυα και βλάβες σε παρακείμενες 

ιδιοκτησίες, που προξένησε κατά την εκτέλεση της εργασίας.  

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Πριν από την έναρξη των εργασιών 

θα δοθούν περισσότερες οδηγίες από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, αλλά και μετά την έναρξη των 

εργασιών θα υπάρχει στενή παρακολούθηση και συνεχής επικοινωνία μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου. 

1.3 Χρονοδιάγραμμα 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρονικό διάστημα  τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσής τους. 

1.4 Ισχύουσες διατάξεις 
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Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

• Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

• Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Τις διατάξεις του άρθρου 32. παρ.1 περ.γ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/τ. Α΄/ 147) 

1.5 Δαπάνη εργασιών 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και έχει προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2022, σε βάρος του κωδικού Κ.Α.30.6262.09 και περιλαμβάνει. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Συνολική 

Δαπάνη (€) 
ΟΜΑΔΑ 1 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 8.050,00 

ΟΜΑΔΑ 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ – ΑΘΕΡΟΣ 18.020,00 

ΟΜΑΔΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ-ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑΔΑΣ 30.955,00 

ΟΜΑΔΑ 4 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΩΓΗΣ-ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ-ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ 21.390,00 

ΟΜΑΔΑ 5 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ 12.150,00  

ΟΜΑΔΑ 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΧΑΒΔΑΤΩΝ – ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 26.350,00 

ΟΜΑΔΑ 7 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ-ΡΙΦΙΟΥ 4.050,00 

Σύνολο: 120.965,00 

Φ. Π. Α. (24 %): 29.031,60 

Γενικό Σύνολο 149.996,60 

Γενικό Σύνολο (με στρογγυλοποίηση) 150.000,00 
Οι τιμές μονάδας στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν φάκελο προσφοράς είτε μόνο για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται σε 

μια ομάδα, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα μελέτη, την οποία και θα διεκδικήσουν, είτε για το σύνολο σε περισσότερες από μια ομάδας ή και σε όλες τις ομάδες, 

όπως αυτές ορίζονται στη σχετική μελέτη, τις οποίες και θα διεκδικήσουν, την καθεμία όμως ξεχωριστά. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο τουλάχιστον 

της μιας από τις ομάδες της παροχής υπηρεσιών, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Ο κάθε διαγωνιζόμενος δεν μπορεί να προσφέρει διαφορετικό 

ποσοστό έκπτωσης για κάθε ομάδα.  

 
Ληξούρι  Ιούλιος 2022 

Συντάχθηκε 
Ο Αν/της Προϊσταμένος 

του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ/γος Μηχανικός 

 Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

ΤΙΤΛΟΣ : Εργασίες αποκατάστασης βατότητας 
αγροτικού οδικού δικτύου (Έκτακτη 
Ανάγκη  Ιανός 2020) 

K.A. : 30.6262.09 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%) 

NUTS: 3-EL623 
CPV:  

90721800-5 

92534000-3 
 

 

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

A/A 
Αρ. 
Τιμ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον. 
Μέτρ. 

Τιμή  
Μον.  
(€) 

Ποσότητα 
Δαπάνη  

(€) 

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ  

1 1.2 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 
11tn 

ώρα 35,00 130 4.550,00 

2 1.7 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 
95ΗΡ 

ώρα 35,00 100 3.500,00 

Σύνολο Ομάδας 1 8.050,00 

ΟΜΑΔΑ 2: ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ – ΑΘΕΡΟΣ  

1 1.3 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 
17tn 

ώρα 40,00 150 6.000,00 

2 1.5 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 

ώρα 35,00  100 3.500,00  

3 1.8 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 
95ΗΡ 

ώρα 35,00  102 3.570,00  

4 1.12 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ 
μέχρι και 150ΗΡ 

ώρα 45,00 110 4.950,00 

Σύνολο Ομάδας 2 18.020,00  

ΟΜΑΔΑ 3: ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ-ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑΔΑΣ  

1 1.1 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t 

ώρα 30,00 131 3.930,00 

2 1.3 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 
17tn 

ώρα 40,00 120 4.800,00 

3 1.4 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 
35tn 

ώρα 45,00 146 6.570,00 

4 1.5 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 

ώρα 35,00 138 4.830,00 

5 1.9 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ 
μέχρι και 150ΗΡ 

ώρα 45,00 134 6.030,00 

6 1.11 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 
100ΗΡ 

ώρα 35,00 137 4.795,00 



7 
 

Σύνολο Ομάδας 3 30.955,00  

ΟΜΑΔΑ 4: ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΩΓΗΣ-ΜΟΝΟΠΟΛΑΤΩΝ-ΦΑΒΑΤΑΤΩΝ  

1 1.3 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 
17tn 

ώρα 40,00 163 6.520,00 

2 1.6 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 

ώρα 40,00 80 3.200,00 

3 1.10 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 
150ΗΡ 

ώρα 50,00 134 6.700,00 

4 1.11 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 
100ΗΡ 

ώρα 35,00 142 4.970,00 

Σύνολο Ομάδας 4 21.390,00 

ΟΜΑΔΑ 5: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΩΝ  

1 1.3 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 
17tn 

ώρα 40,00 162 6.480,00 

2 1.11 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 
100ΗΡ 

ώρα 35,00  162 5.670,00  

Σύνολο Ομάδας 5 12.150,00  

ΟΜΑΔΑ 6: ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΧΑΒΔΑΤΩΝ – ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ  

1 1.1 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t 

ώρα 30,00 180 5.400,00 

2 1.2 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 
11tn 

ώρα 35,00 174 6.090,00 

3 1.3 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 
17tn 

ώρα 40,00 178 7.120,00 

4 1.9 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ 
μέχρι και 150ΗΡ 

ώρα 45,00 172 7.740,00 

Σύνολο Ομάδας 6 26.350,00 

ΟΜΑΔΑ 7: ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ-ΡΙΦΙΟΥ  

1 1.1 
Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t 

ώρα 30,00  135 4.050,00  

Σύνολο Ομάδας 7 4.050,00 

  

Σύνολο Ομάδων (1+2+3+4+5+6+7): 120.965,00 

Φ. Π. Α. (24 %): 29.031,60 

Γενικό Σύνολο 149.996,60 

Γενικό Σύνολο (με στρογγυλοποίηση) 150.000,00 

Οι τιμές μονάδας στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο. 

Ληξούρι  Ιούλιος 2022 
Συντάχθηκε 

Ο Αν/της Προϊσταμένος 
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ/γος Μηχανικός 

 Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

ΤΙΤΛΟΣ : Εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικού 
οδικού δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη  Ιανός 2020)  

K.A. : 30.6262.09 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%) 

NUTS: 3-EL623 
CPV:  

90721800-5 

92534000-3 
 

 

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1O: Εργασίες με χρήση μηχανικών μέσων για την αποψίλωση της βλάστησης, απομάκρυνσης φερτών υλικών 

και απορριμμάτων καθώς και διαμόρφωσης των τάφρων απορροής του οδικού και δημοτικού οδικού δικτύου ώστε να 

είναι δυνατή η ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων. 

Η εργασία θα γίνει μία φορά και στην συνέχεια θα επαναλαμβάνεται όπου και όποτε κρίνεται σκόπιμο.  

Όλα τα προϊόντα των εργασιών θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλες θέσεις και στην συνέχεια θα φορτώνονται σε 

φορτηγά και θα μεταφέρονται (από οποιαδήποτε απόσταση) σε χώρους που έχουν εγκριθεί για αυτό το σκοπό. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται το μίσθωμα, τα καύσιμα και λιπαντικά , το ημερομίσθιο με τις αναγκαίες προσαυξήσεις του 

χειριστή, του οδηγού και του βοηθού χειριστή του μηχανήματος ή οχήματος και γενικά ‘’Κάθε δαπάνη‘’, έστω και αν δεν 

κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας.  

Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των 

μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης 

ή όχι μηχανικών μέσων, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

Η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνεται βάσει των ωρών πραγματικής απασχόλησης των μηχανημάτων.  

Άρθρο 1.1 Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου μέχρι και 6t 
Τιμή ανά ώρα εργασίας(h): 30,00 €  
Ολογράφως: Τριάντα ευρώ 

 
Άρθρο 1.2 Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 6tn μέχρι και 11tn 

Τιμή ανά ώρα εργασίας(h): 35,00 € 
Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ 
 

Άρθρο 1.3 Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 11tn μέχρι και 17tn 
Τιμή ανά ώρα εργασίας(h): 40,00€  
Ολογράφως: Σαράντα ευρώ 
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Άρθρο 1.4 Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου από 17tn μέχρι και 35tn 
Τιμή ανά ώρα εργασίας(h): 45,00 €  
Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ 

 
Άρθρο 1.5 Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 
Τιμή ανά ώρα εργασίας(h): 35,00 € 
Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ 
 
 

Άρθρο 1.6 Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Φορτωτής ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 

Τιμή ανά ώρα εργασίας(h): 40,00€  
Ολογράφως: Σαράντα ευρώ 
 
Άρθρο 1.7 Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Μηχανικός Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ 

Τιμή ανά ώρα εργασίας(h): 35,00 € 
Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ 
 

Άρθρο 1.8 Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 95ΗΡ 
Τιμή ανά ώρα εργασίας(h): 35,00 € 
Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ 
 

Άρθρο 1.9 Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ από 95ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 
Τιμή ανά ώρα εργασίας(h): 45,00 €  
Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ 

 
Άρθρο 1.10 Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Μηχανικός Εκσκαφέας ελαστικοφόρος με ισχύ πλέον των 150ΗΡ 

Τιμή ανά ώρα εργασίας(h): 50,00€  
Ολογράφως: Πενήντα ευρώ 
 

Άρθρο 1.11 Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ μέχρι και 100ΗΡ 
Τιμή ανά ώρα εργασίας(h): 35,00 € 
Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ 
 

Άρθρο 1.12 Εργασίες με χρησιμοποίηση 
Εκσκαφέας - Φορτωτής ελαστικοφόρος με ισχύ από 100ΗΡ μέχρι και 150ΗΡ 
Τιμή ανά ώρα εργασίας(h): 45,00 €  
Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ 

 
 

Ληξούρι  Ιούλιος 2022 
Συντάχθηκε 

Ο Αν/της Προϊσταμένος 
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ/γος Μηχανικός 

 Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

ΤΙΤΛΟΣ : Εργασίες αποκατάστασης βατότητας 
αγροτικού οδικού δικτύου (Έκτακτη 
Ανάγκη  Ιανός 2020) 

K.A. : 30.6262.09 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%) 
NUTS: 3-EL623 

CPV:  

90721800-5 

92534000-3 
 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4.1. Αντικείμενο  

Το αντικείμενο των εργασιών είναι: 

Αποκατάσταση της βατότητας στο εκτεταμένο αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου από καταστροφές λόγω καταιγίδων ή 

έντονων βροχοπτώσεων, καθαρισμός από τα φερτά υλικά και τα προϊόντα των κατολισθήσεων, διαμόρφωση του 

καταστρώματος (όπου απαιτείται) για την αποκατάσταση της βατότητας. 

Όλα τα προϊόντα των εργασιών θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλες θέσεις και στην συνέχεια θα φορτώνονται σε 

φορτηγά και θα μεταφέρονται (από οποιαδήποτε απόσταση) σε χώρους που έχουν εγκριθεί για αυτό το σκοπό. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό (οχήματα, κλπ) και ανάλογη εμπειρία. 

Κατά τις εργασίες δεν θα προκληθεί οιαδήποτε ζημιά σε περιφράξεις, στύλους, αγωγούς, πυροσβεστικούς κρουνούς, στο 

οδόστρωμα και γενικά σε ότι δεν έχει να κάνει με το ανατιθέμενο έργο. Η αποκατάσταση τυχόν ζημιών θα βαρύνει τον 

Εργολάβο. 

Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς. 

Το προσωπικό του εργολάβου υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών όλα τα απαιτούμενα Μέσα 

Ατομικής Προστασίας και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας όσο αναφορά τους κινδύνους για τον άνθρωπο 

αλλά και για το περιβάλλον. 

4.2. Προσωπικό - Ασφαλίσεις 
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Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεστούν από το προσωπικό του εργολάβου το οποίο θα διαθέτει τις κατά νόμο άδειες 

εργασίας και θα έχει προσληφθεί και ασφαλισθεί κατά νόμο επίσης, με μέριμνα και έξοδα του εργολάβου (μισθοδοσία, 

ασφαλιστικές εισφορές).  

Το προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για τις πιο πάνω εργασίες, θα είναι δε εξοπλισμένο (με μέριμνα και 

δαπάνες του Εργολάβου) με όλα τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με τον νόμο. 

Σε καμία περίπτωση το προσωπικό του Αναδόχου δεν μπορεί να έχει με οποιοδήποτε τρόπο και έννοια, σύμβαση 

εργασίας με τον Δήμο Ληξουρίου, έστω και αν το προσωπικό αυτό κατά την εκτέλεση της εργασίας του θα υπόκειται στον 

έλεγχο και την εποπτεία των οργάνων του Δήμου. 

Επομένως σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης το προσωπικό αυτό θα συνδέεται με εργασιακή σχέση μόνο με τον Ανάδοχο 

στον οποίον θα παρέχει της υπηρεσίες του και για τυχόν ατύχημα που ενδεχομένως συμβεί κατά την εκτέλεση της 

εργασίας του, ο Δήμος καμία ευθύνη δεν θα φέρει αλλά θα βαρύνεται αποκλειστικά και μόνο ο Ανάδοχος. 

4.3 Μέτρα ασφαλείας 

Ο Εργολάβος θα έχει την ευθύνη της τήρησης των κανόνων ασφαλείας από το προσωπικό του καθώς και για παν 

ατύχημα που θα συμβεί σ’ αυτό εξ’ αιτίας και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο εργολάβος να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, τόσο όσο αναφορά τους κινδύνους για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.  

Ιδιαίτερα θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή: 

• στην μέθοδο της εργασίας του σε όλα τα στάδια από την αποψίλωση μέχρι την εναπόθεση σε νόμιμο χώρο , 

• στο κατάλληλο προσωπικό, 

• στα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει, 

• στους πιθανούς κινδύνους των εργασιών και τους τρόπους που θα τους αντιμετωπίσει. 

Το προσωπικό του εργολάβου να διαθέτει τις κατάλληλες επαγγελματικές άδειες εργασίας και τα οχήματα την αναγκαία 

πιστοποίηση και έλεγχο από ΚΤΕΟ. 

Θα πρέπει επίσης να οριοθετήσει το χώρο εργασίας με κατάλληλη σήμανση και να διαθέτει τα απαραίτητα πυροσβεστικά 

μέσα για να αντιμετωπίσει μία πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. 

Στην περίπτωση μη εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων και μη τήρησης των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας από τον 

Ανάδοχο Εργολάβο, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος Ληξουρίου διατηρεί το δικαίωμα να 

προσβάλει τη Σύμβαση, να απαιτήσει τη διακοπή των εργασιών και να προβεί στην υλοποίηση των κυρωτικών όρων της 

σύμβασης. 

4.4. Οικονομικό αντικείμενο 

Η τιμή της προσφοράς περιλαμβάνει παν ότι απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εφαρμογή της Σύμβασης, δηλαδή : 

• την απαιτούμενη εργασία (αμοιβή προσωπικού, μηχανική κοπή και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές 

υπέρ αυτού), 

• την μετάβαση και την επιστροφή του εργαζόμενου προσωπικού στον τόπο εργασίας, καθώς και τις μετακινήσεις  
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• την εξασφάλιση πρόσβασης στο μέτωπο εργασίας 

• τα μηχανικά μέσα κοπής, της αποψίλωσης και απομάκρυνσης των υλικών, 

• τα καύσιμα των μηχανικών μέσων, 

• την συλλογή, φόρτωση, μεταφορά και απόθεση σε νόμιμο χώρο αποθέσεως των προϊόντων διαμόρφωσης ή 

αποψιλώσεως με φορτηγά οχήματα, 

• την προμήθεια των Μέσων Ατομικής Προστασίας, πυροσβεστικών μέσων, υλικών περίφραξης, κορδέλες, κλπ 

• πινακίδες και κώνους σήμανσης, και ότι άλλο απαιτείται για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων του, των 

τρίτων και του περιβάλλοντος. 

Ληξούρι  Ιούλιος 2022 
Συντάχθηκε 

Ο Αν/της Προϊσταμένος 
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ/γος Μηχανικός 

 Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

ΤΙΤΛΟΣ : Εργασίες αποκατάστασης βατότητας 
αγροτικού οδικού δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη  
Ιανός 2020) 

K.A. : 30.6262.09 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%) 

NUTS: 3-EL623 
CPV:  

90721800-5 

92534000-3 
 

5. ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της εργασίας 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τις εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικών καταστροφών 

(Πολιτική Προστασία), αποκατάσταση της βατότητας στο εκτεταμένο αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου από καταστροφές 

λόγω καταιγίδων ή έντονων βροχοπτώσεων, καθαρισμός από τα φερτά υλικά και τα προϊόντα των κατολισθήσεων, 

διαμόρφωση του καταστρώματος (όπου απαιτείται) για την αποκατάσταση της βατότητας. 

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις 

Οι προς παροχή υπηρεσίες  θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις : 

• Του Π.Δ. 346/12-10-98 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για της Δημόσιες Συμβάσεις 

υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ». 

• Τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 28/1980 και Π.Δ. 60/2007. 

• Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί Δημόσιου Λογιστικού. 

• Του Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας» . 

• Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

• Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 

83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 

υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

• Του Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» 

και άλλες νεότερες διατάξεις.  

• Του Ν. 4412/2016 νόμος «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

Άρθρο 3: Συμβατικά στοιχεία 
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Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 

α) Σύμβαση 

β) Οικονομική Προσφορά 

γ) Τιμολόγιο – Τιμές Εφαρμογής  

δ) Προϋπολογισμός  

ε) Τεχνικές Προδιαγραφές και Τεχνική Περιγραφή 

στ) Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της εργασίας – Χρηματοδότηση 

Ο προϋπολογισμός της εργασίας με το ΦΠΑ είναι 150.000€ (Κ.Α. 30.6262.09) και οι πληρωμές του αναδόχου θα 

υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες εγκυκλίους 

του Υπουργείου Εσωτερικών και όσα ισχύουν από τις διατάξεις "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων 

και κοινοτήτων" και θα καλυφτεί από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα πρόληψης και 

αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας 

ΠΔΕ- ΣΑΕ 055 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 

Άρθρο 5: Μελέτη συνθηκών της εργασίας 

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε κι έλαβε αυτός υπόψη του κατά τη σύνταξη αυτής, τις 

γενικές και τοπικές συνθήκες της εργασίας, δηλαδή τη θέση της εργασίας και των μερών αυτής, τις απαιτούμενες με κάθε 

μέσο μεταφορές, την κατάσταση των οδών, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, τις 

καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα δυνάμενα να προκύψουν ζητήματα, 

τα οποία μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος και το χρόνο της εργασίας και ότι οι εργασίες θα 

εκτελεσθούν σύμφωνα με τη σύμβαση με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

Άρθρο 6: Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας είναι πενήντα (50) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, 

σύμφωνα με το άρθ. 218 του Ν. 4412/2016. Μετά την υπέρβαση της παραπάνω προθεσμίας, ο εργοδότης, μπορεί να 

κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως αναφέρονται στην 

παρ. 1γ του άρθρου. 203 του Ν. 4412/2016 και αναλύονται στο άρθ. 23 του παρόντος. 

Άρθρο 7: Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 

Οι οικονομικές προσφορές θα συνταχθούν και υποβληθούν στο ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας. 

Η τιμή θα δίνεται ανά μονάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 95 του Ν.4412/2016. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 

Άρθρο 8: Επιλογή διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης 
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Η εκτέλεση της εργασίας της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 εμπίπτει στο άρθρο 32 παρ. 

2γ του Ν. 4412/2016, και θα πραγματοποιηθεί με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση , λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί ο Νομός Κεφαλληνίας.  

Ειδικότερα η Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση κατά την Παράγραφο (2γ) του άρθρου 32 του Ν4412/2016 εφόσον ο Δήμος 

Ληξουρίου βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας λόγω του μεσογειακού κυκλώνα Ιανού 

που έπληξε τον δήμο μας στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 17 Μαρτίου 2021 σύμφωνα με την με Α.Π 6895/18-9-2020 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, όπως παρατάθηκε με την αριθ. πρωτ. 2072/17-3-2021 

απόφαση και με την αριθ. πρωτ 1491/15-3-2022 έως και 17-9-2022 

- συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη για την άμεση επίτευξη ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας των δημοτών στο αγροτικό  

οδικό δίκτυο του Δήμου Ληξουρίου που υπέστη μεγάλες ζημιές  

- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές διαδικασίες δημοπράτησης καθώς 

απαιτείται στο αμέσως χρονικό διάστημα αποκατάσταση υπαρχόντων υποδομών και συγκεκριμένα και τις πρόσφατες 

και μεγαλύτερες καταστροφές που επήλθαν από το πέρασμα του Μεσογειακού Κυκλώνα «Ιανού» στις 18/9/2020.  

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή). Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, ο Δήμος Ληξουρίου θα επιλέξει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με άρθ. 90 του Ν.4412/2016. 

Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από  

- Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έλαβε γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς. 

- Φωτοαντίγραφα όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μέσων που 

κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια 

χειριστού, βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης και κυκλοφορίας, κλπ) όπου αυτά απαιτούνται, με ισχύ 

τουλάχιστον τρεις μήνες από την υποβολή της προσφοράς.  

Άρθρο 9: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα ίσο με έξι (6) μήνες από την επόμενη 

της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης (άρθ. 97 του Ν.4412/2016). 

Άρθρο 10: Εγγυήσεις 

Για την υποβολή προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή 

εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Κατά τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ανώτερης από το ποσό των  είκοσι 

χιλιάδων (30.000) ευρώ το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί του συνόλου του συμβατικού οικονομικού 

αντικειμένου όπως αυτό προκύπτει από τις τιμές της προσφοράς του αναδόχου μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο της εργασίας μετά την παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια 

επιτροπή.  

Άρθρο 11: Εγκατάσταση αναδόχου εκτέλεσης εργασίας 

Η εγκατάσταση του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών γίνεται με την υπογραφή της Σύμβασης. 
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Άρθρο 12: Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η Υπηρεσία δύναται να ορίσει με απόφασή της ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας για την 

παρακολούθηση της σύμβασης, καθώς και τα λοιπά, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 13: Ορισμός επιβλέποντος της εργασίας του αναδόχου 

Την επίβλεψη των εργασιών από την πλευρά του αναδόχου, έχει είτε αυτοπροσώπως ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπος 

αυτού. 

Άρθρο 14: Υποχρεώσεις αναδόχου 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται ως εξής: 

• Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα και τις ποσότητες των διαφόρων 

μερών της εργασίας, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της μελέτης. 

• Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, στην αρχή κάθε εβδομάδας, να ενημερώνει την υπηρεσία για το πρόγραμμα 

εργασιών της τρέχουσας εβδομάδας, καθώς και να μετακινεί τον επιβλέποντα στους χώρους εργασίας, όταν 

υπάρχει κώλυμα μετακίνησης. 

• Ο ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωση ή αύξηση των τιμών για μεταβολές στις εργασίες που πραγματοποιεί. 

Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες εργασίες και προκειμένου να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα 

(π.χ. δυσμενείς συνθήκες, όπως έκτακτα καιρικά φαινόμενα, ανεμοθύελλες κ.λ.π.), ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εργασθεί υπερωριακά, εφόσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και μετά από άδεια 

των αρμοδίων αρχών, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, 

οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε μέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται 

με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας όπως είναι οι δαπάνες μισθών και 

ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη 

μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους 

κ.λ.π. οι δαπάνες λειτουργίας, απόσβεσης, μισθών, μηχανημάτων και οχημάτων, φόροι, τέλη, δασμοί, 

ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο 

της εργασίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την τεχνική εκτέλεση της 

εργασίας. 

• Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να τηρεί Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο συμπληρώνεται τις ημέρες των 

επεμβάσεων για τις εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, για τις περιοχές επέμβασης και για κάθε άλλο 

σχετικό με την Εργασία σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο και να το προσκομίζεται στην Υπηρεσία όταν αυτό 

ζητηθεί.  

• Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και 

κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τη λήψη μέτρων 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

Ειδικότερα: 
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• Κάθε ανοικτό μέτωπο εργασίας θα περιφράσσεται από την στιγμή έναρξης των εργασιών και καθ' όσο χρονικό 

διάστημα είναι υπό εξέλιξη αυτές. Η περίφραξη θα γίνεται με πλαστικό δικτυωτό πλέγμα και θα στηρίζεται σε 

στυλίσκους, οι οποίοι θα φέρονται σταθερά σε βάση ή θα πακτώνονται στο έδαφος. Οι στυλίσκοι θα 

τοποθετούνται ανά μέτρο και θα φέρουν ειδικά γαντζάκια στήριξης επ' αυτών του πλέγματος. Με το σύστημα 

αυτό θα περιφράσσεται ο χώρος εργασίας εξ' ολοκλήρου. 

• Για τη λήψη των μέτρων της πρόληψης και για τον έλεγχο των ατυχημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος: 

Να ενημερώσει όλο το προσωπικό για τη σημασία που έχουν: α) τα μέτρα ασφαλείας, β) Η ακρίβεια των 

χειρισμών και κινήσεων, γ) Το κατάλληλο ντύσιμο για την εργασία από άποψη ασφάλειας, εργονομίας και 

υγιεινής. 

• Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως 

ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολή τους. 

• Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών 

φορέα του δημόσιου τομέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να 

προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές κι εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του και 

χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχών βλαβών 

ή διακοπών. 

• Να παίρνει όλα τα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν αυτά, των 

εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και 

κάθε τρίτου και να εκτελεί τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, 

φέροντος ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους. 

Άρθρο 15: Τήρηση νόμων, Αστυνομικών Διατάξεων, Έκδοση αδειών 

• Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους Νόμους 

του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις Αστυνομικές Διατάξεις ή διαταγές, καθώς και με τις 

νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας, Διοικητικής ή άλλης Αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν 

εφαρμογή κατά οποιοδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο ή / και τις εργασίες του. 

• Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος τηρεί τους Νόμους κλπ, υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία τις Διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ’ αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας 

και τα έγγραφα των διαφόρων αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. 

• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί την τάξη και την πειθαρχία στην περιοχή των Εργασιών και γενικά σε 

όλες τις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες. 

• Εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στο Συμφωνητικό, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση κάθε άδειας που 

προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κλπ. από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία και που 

απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του. 

Άρθρο 16: Ατυχήματα και ζημιές 

Ο εργοδότης δεν επιβαρύνεται με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου, καθώς επίσης και με 

αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη 
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ιδιοκτησία και σε έργα Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα. Υπεύθυνος για την 

αποκατάσταση ατυχημάτων και ζημιών είναι ο ανάδοχος. 

Άρθρο 17: Πρόληψη ατυχημάτων – Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας – Διευκόλυνση κυκλοφορίας 

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων κι ευθυνών του, παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την 

πρόληψη των ατυχημάτων στο προσωπικό και κάθε τρίτο, καθώς επίσης και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς 

αυτούς. Ζημιές που θα προκληθούν από αμέλεια του αναδόχου αποκαθίστανται αμέσως με ευθύνη και φροντίδα αυτού, 

άλλως η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη εις βάρος του πρώτου. 

Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου. 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας θα πρέπει απαραίτητα να 

συνεννοείται με την υπηρεσία επίβλεψης από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας Κίνησης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως με δικές του δαπάνες να τοποθετήσει πινακίδες καθοδήγησης της κυκλοφορίας των 

οχημάτων. Επίσης οφείλει με δαπάνες του να περιφράξει κάθε επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών θέση 

και να επισημαίνει αυτή, με την τοποθέτηση εμποδίων και πινακίδων σε εμφανή σημεία. 

Άρθρο 18: Προσωπικό αναδόχου 

Το προσωπικό που θα εργαστεί πρέπει να είναι ειδικευμένο και πεπειραμένο για το είδος της εργασίας που θα κάνει, 

σύμφωνα και με τα δηλωθέντα στην Προσφορά του. Η επίβλεψη έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση κάθε 

εργάτη, τεχνίτη κλπ. εφόσον κριθεί ότι δεν έχει τα απαιτούμενα εμπειρικά ή επιστημονικά προσόντα ή είναι απειθής, 

προκλητικός κλπ. Ο έλεγχος που ασκείται από τον εργοδότη στο προσωπικό του αναδόχου έχει σκοπό τη διασφάλιση 

της αποπεράτωσης της εργασίας κατά τον καλύτερο τρόπο. Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τον απαιτούμενο 

αριθμό προσωπικού και μηχανημάτων, για την αδιάκοπη εκτέλεση της εργασίας. 

Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει, εάν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, δεύτερο συνεργείο για ταυτόχρονη 

εργασία σε περισσότερα σημεία, με τα κατάλληλα μηχανήματα, εργαλεία, οχήματα αποκομιδής των υπολειμμάτων και 

τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού. 

Επίσης, ό,τι συμπληρωματικά αναφέρεται στο Ν.4412/2016. 

Άρθρο 19: Νυχτερινή υπερωριακή εργασία-εργασία τις Εορτές και τις αργίες 

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, όπως ορίζονται 

από τους Νόμους του Κράτους. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη 

αποζημίωση και δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης της εργασίας.  

Άρθρο 20: Μηχανολογικός εξοπλισμός 

Ο τυχόν απαιτούμενος, για την εκτέλεση της εργασίας μηχανικός εξοπλισμός προβλέπεται και καθορίζεται εκάστοτε στην 

Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο και Προδιαγραφές και ο ανάδοχος δηλώνει την ευθύνη για την εξασφάλιση του. Ο 

εξοπλισμός αυτός αν δε διατίθεται εξ’ αρχής από τον ανάδοχο, θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η 

υπηρεσία να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά. 

Άρθρο 21: Εκτέλεση της Εργασίας 

1.Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή, εμπρόθεσμη και οικονομική κατασκευή της 
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Εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και με όλες τις οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις και εντολές που θα του 

δώσει η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Εργασίας. Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή 

ατέλεια ή αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει ή παρουσιαστεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του κατά τη Σύμβαση ή το Νόμο, είναι 

υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε θετική ζημία που θα οφείλεται στο λόγο αυτό, επιπλέον 

των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης που υποχρεούται να καταβάλλει, σύμφωνα με όσα προβλέπει η Σύμβαση. 

2.Αν κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, η Υπηρεσία θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας του Αναδόχου ή τα υλικά και το 

εργοταξιακό προσωπικό του ή ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τα εφόδια ή οι αποθήκες του δεν είναι 

επαρκή ή κατάλληλα για να εξασφαλίζουν την τέλεια, οικονομική, εμπρόθεσμη ακόμη και απόλυτη σύμφωνη με τους 

όρους της Σύμβασης εκτέλεσης της Εργασίας ή για να εγγυηθούν για την ασφάλεια του προσωπικού και των τρίτων, τότε 

σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διατάξει τον Ανάδοχο να συμμορφωθεί με 

απαιτήσεις της Σύμβασης και τις εντολές της μέσα σε τακτή προθεσμία και να φροντίσει άμεσα για την τακτοποίηση των 

παραπάνω ατελειών ή εκκρεμοτήτων, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωμα να ζητήσει καμία πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση 

τιμών ή παράταση προθεσμιών. Η άσκηση ή όχι από την Υπηρεσία του δικαιώματος αυτού της παρέμβασης, δεν μειώνει 

κατά οποιοδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου. 

3.Συμφωνείται ρητά ότι ο Μηχανικός Εξοπλισμός, που δηλώνονται κατά την προσφορά και δείχνουν τα κατά ελάχιστον 

απαιτούμενα όρια μηχανικού εξοπλισμού και εργοταξιακού προσωπικού για την εκτέλεση της Εργασίας, έχουν απλώς 

ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν με κανένα τρόπο την Υπηρεσία στην εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 

αυτού. Η Υπηρεσία δικαιούται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της Εργασίας να ζητήσει αύξηση του μηχανικού 

εξοπλισμού κατά είδος και αριθμό ή την προσκόμιση εξοπλισμού που δεν αναφέρεται στα δηλωμένα ή την αύξηση του 

εργοταξιακού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της Εργασίας και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

συμμορφώνεται με αυτό, χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμία πρόσθετη πληρωμή. 

4.Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α΄ του Ν4412/2016. 

Άρθρο 22: Ποινικές ρήτρες 

1. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Άρθρο 23: Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 

1) Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα 
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που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου: 

α) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που 

είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

2) Στην περίπτωση συνδρομής λόγω έκπτωσης του αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική 

όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, όχι μικρότερη 

των δεκαπέντε (15) ημερών και ό,τι άλλο αναφέρεται στο σχετικό άρθρο. 

3) Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθ. 203 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 24: Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Άρθρο 25: Τρόπος πληρωμής – Πιστοποίηση 

Δεν θα χορηγηθεί καμία προκαταβολή.  

Η πληρωμή στον ανάδοχο δύναται να γίνεται τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών κατόπιν αιτήματος του 

αναδόχου και πιστοποίησης των εκτελεσμένων εργασιών. Σε κάθε περίπτωση η κάθε τμηματική πιστοποίηση θα πρέπει 

να καλύπτει τουλάχιστον το 1/2 του συμβατικού αντικειμένου. 

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνει μετά την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρ. 2α άρθ. 200 του 

Ν.4412/2016, την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Το τιμολόγιο εκδίδεται μετά την παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών, δηλαδή αφού παραλάβει η αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής Εργασιών τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων και βεβαιώσει την ορθή εκτέλεσή τους με την σύνταξη 

σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή  Παραλαβής Εργασιών,  αποτελούμενη 

από υπαλλήλους του Δήμου Ληξουρίου παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από 

τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική 

αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της 

επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ληξουρίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση 

τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα 

αυτού τρόπο. 

Άρθρο 26: Αλλαγή συμβατικού αντικειμένου 
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Απαγορεύεται οποιαδήποτε υπέρβαση του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου. 

Άρθρο 27: Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος άλλη 

πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

• Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, δηλαδή τα 

μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, 

οι δαπάνες παραλαβής μεταφοράς επί τόπου κι επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και 

τα ασφαλιστικά τους. 

• Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από εργοδηγούς, 

μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες για τα ημερομίσθιά τους, 

ημεραργίες ασφαλίσεις, ώρες εργασίας αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λπ. 

• Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων και των μηχανημάτων. 

• Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου, καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν 

να θεμελιωθεί εκ των υστέρων σε σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές του 

προϋπολογισμού μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. 

• Τέλος, καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί, ούτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις 

μεταφοράς των υλικών, των εργαλείων και των εργατών, ούτε για τις απαιτήσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε για 

τις τιμές ημερομισθίων και υλικών. 

Άρθρο 28: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσης σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 273 του 

Ν.3463/2006, το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 205 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 29: Αναθεώρηση τιμών προσφοράς 

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή τιμών δεν υπόκεινται, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της λήξης ισχύος της σύμβασης. 

Άρθρο 30: Έναρξη εργασιών από τον ανάδοχο 

Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία. 

Άρθρο 31: Παραλαβή εργασιών 

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την επιτροπή 

παραλαβής και την έγκριση αυτών, όπως προβλέπεται από το άρθρο. 219 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 32: Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές 

Για την ανωτέρω εργασία ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου, 

τις σχετικές εν ισχύ εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν την εκτέλεση των εργασιών και το 
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συνταχθέν από την Υπηρεσία κεφάλαιο της μελέτης Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Άρθρο 33: Εργασίες 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αυτές αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές και στο Τιμολόγιο 

μελέτης. Για οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από κάθε εκτέλεση εργασίας να 

ζητά έγκαιρα τις οδηγίες της Υπηρεσίας, έτσι ώστε οι εργασίες να εκτελούνται μέσα στη συμβατική προθεσμία. 
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Ο Αν/της Προϊσταμένος 

του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ/γος Μηχανικός 

 Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος  
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

 
   

   

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ  
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΛΗΞΟΥΡΙ 02/08/2022 
 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 


		2022-08-02T14:27:10+0300




