
 

 

 
 

CPV: 92534000-3 
 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 19/2022 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση    : Κτίριο “Πρώην ΠΙΚΠΑ” 
Ταχ. Κώδικας : 282 00  Ληξούρι  
Τηλέφωνο     :  +30 26710 22999 
Fax             :  +30 26710 22999 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

«Εργασίες καθαρισμού κοίτης 
ποταμού στο Ληξούρι Δ.Ε. 
Παλικής» 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α 30.6262.18 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.937,20€ ( με ΦΠΑ) 

 

 
 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Σύμφωνα με:  

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκ/μένης Διοίκησης – 
ΠρόγραμμαΚαλλικράτη» (ΦΕΚ 87, τευχ Α΄) 

2. Τους Ν 1650/86, Ν2939/01,  Ν3937/11, Ν4014/11 και ιδιαίτερα τον Ν 4042/12 «Ποινική προστασία 
του Περιβάλλοντος- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ. 

Και έχοντας υπόψη: 

1. Την αυτοψία από 8-4-2022 της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και την ανάγκη για  τον 
καθαρισμό των χορταριών τις λάσπες και τα φερτά υλικά του Ποταμού που δημιούργησαν 
στάσιμα νερά και πρόβλημα στην ομαλή όδευση των υδάτων. 

       2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ληξουρίου δεν διαθέτει εν  υπηρεσία ελαστιχοφόρο 
            περιστρεφόμενο εκσκαφέα δυναμικότητας  έως  95 HP και μικρό φορτωτή (bobcat) 
            δυναμικότητος έως 95 hp . 

4. Την αδυναμία με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτουμε να ανταποκριθούμε στις     
επιτακτικές ανάγκες  καθαρισμού- ευπρεπισμού -αποκατάστασης   που αφορούν τον 
καθαρισμό τμήματος κοίτης ποταμού μήκους 600 μέτρων περίπου , εντός σχεδίου πόλεως 
Ληξουρίου. 

       5. Το ότι έληξε η αντίστοιχη Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών  καθαρισμού- ευπρεπισμού -
αποκατάστασης   που αφορούν τον καθαρισμό τμήματος κοίτης ποταμού μήκους 600 μέτρων 
περίπου , εντός σχεδίου πόλεως Ληξουρίου,  που είχε συναφθεί κατά το οικ.έτος 2021. 
       6. Το άρθρο 61 του Ν 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του Ν 
4635/2019 και το άρθρο 117 του Ν 4674/2020. 
      7.Το ότι ο Δήμος Ληξουρίου  έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να 
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού, ευπρεπισμού, αποκατάστασης και διαφύλαξης 
των κοινοχρήστων χώρων και όχι μόνο, στα πλαίσια της διατήρησης ενός καθαρού και υγιεινού 
περιβάλλοντος στα πλαίσια των μέτρων προστασίας για τον Covid-19 
8. Την κατάσταση έκτακτης που έχει κηρυχθεί ο  Δήμος Ληξουρίου δυνάμει τηςυπ’αριθ 6895/18-09-
2020 απόφασης  του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και της υπ΄αριθ, 2072/17-3-2021 και 
1491/15-3-2022 απόφασης παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης έως και 19-9-2022. 
 

 
H οικονομική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν 3979/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 178 του 
Ν4635/2019 και το άρθρο 117 του Ν 4674/2020 μπορεί  αιτιολογημένα να εγκρίνει να ανατεθεί σε εξωτερικά 
συνεργεία (ιδιώτες)οι εργασίεςκαθαρισμού (αποκομιδής κάθε είδους απορριμμάτων) και του θέματοςλόγω 
εναπόθεσης τους, κυρίως σε κοινοχρήστους χώρους (όπως λάσπες, φερτά υλικά και χόρτα σε λιμνάζοντα 
ύδατα στην κοίτη του Ποταμού). 
 
 
 
 
 
 
1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Οι εργασίες καθαρισμού- ευπρεπισμού -αποκατάστασης κ.χ αφορούν:  
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• Τον καθαρισμό τμήματος  κοίτης ποταμού μήκους 600 μέτρωνπερίπου , εντός σχεδίου πόλεως 
 
        .Το είδος των εργασιών είναι:  

➢ Καθαρισμός από χορτάρια αλλά και κάθε άλλου είδους αυτοφυούς βλάστησης . 
➢ Εξωραϊσμός κοιλωμάτων εντός του ποταμού έτσι ώστε να μην παρατηρείται  κατακράτηση νερών 

κατά την θερινή περίοδο ( για την αποφυγή στάσιμων νερών στα οποία θα αναπτύσσονταν θύλακες 
εντόμων ) 

➢ Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως απορριμμάτων (μπάζα, σκουπίδια, ογκώδη αντικείμενα, λάσπης 
και φερτών υλικών ,αυτοφυούς βλάστησης ,κλαδέματα κλπ). Τα προϊόντα θα συγκεντρωθούν  και 
θα μεταφερθούν στον ΧΥΤΥ Παλοστής ή σε άλλους κατάλληλους χώρους εναπόθεσης με οχήματα 
της υπηρεσίας. 

Απαιτούνται 62ώρες εργασίας γιαέναν ελαστιχοφόρο περιστρεφόμενο εκσκαφέα , 60 ώρες ένα μικρό φορτωτή 
, και 61 ώρες ένα φορτηγό και δύο εργάτες . Οι εργάτες θα παραχωρηθούν από τον δήμο , ενώ  τα τρία  
μηχανήματα θα καλυφθούν με μίσθωση λόγω μη ύπαρξης ομοίων μηχανημάτων από τον δήμο για τα δύο 
πρώτα ενώ ενώ το μοναδικό φορτηγό του δήμου είναι επιφορτισμένο εργασίες αποκομμιδής και καθαριότητας 
για το σύνολο της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Ληξουρίου 
 
 
1.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
Οι εργασίες θα εκτελεστούν μέσα σε διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάθεσής τους ή 
όπως θα καθορίσει η επιβλέπουσα Υπηρεσία η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών . 
 
1.4 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οι εργασίες καθαρισμού- ευπρεπισμού-αποκατάστασης,  θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» 

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

• Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις 
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 
20ου άρθρου 

• Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «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» 

• Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Το άρθρο 209 παρ.9  και το άρθρο 273 παρ.1του ΔΚΚ (Ν 3463/06), 

• Το Π.Δ 28/80 Άρθρο 1 παρ.5 , όπως τροπ. με την Υ.Α 29113/2000 ΦΕΚ111Β΄. 

• Την Υ.Α 35130/739/2010 ΦΕΚ 1291Β΄. 

• Όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν4281/2014 ΦΕΚ 160Α΄(8-8-14), ιδιαίτερα το άρθρο 144 
(απευθείας ανάθεση, για σύναψη συμβάσεων χαμηλής αξίας). 

 
1.5ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα έξι  Ευρώ (7.937,20 €)  και περιλαμβάνει: 
✓ δαπάνη εργασιών 6.400,73 €) 
✓ επί πλέον Φ.Π.Α. 24%1.563,18€ 
✓ στρογγυλοποίηση (0,29€)  
και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 με Κ.Α. 30.6262.18 
 
  

Ληξουρι,   14-4-2022 
Συντάθηκε  Θεωρήθηκε 

 
 
 
 
 

E. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλεκ.  Μηχανικός 

 Ο Προϊστάμενη Διεύθυνσης  
( αναπληρωτής) 

 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

Πολικός  Μηχανικός 
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CPV: 92534000-3 
 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 19/22 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση    : Κτίριο “Πρώην ΠΙΚΠΑ” 
Ταχ. Κώδικας : 282 00  Ληξούρι  
Τηλέφωνο     :  +30 26710 22999 
Fax               :  +30 26710 22999 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

«Εργασίες καθαρισμού κοίτης 
ποταμού στο Ληξούρι Δ.Ε. 
Παλικής» 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α 30.6262.18 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.937,20 €  ( με ΦΠΑ) 

 
 
 

 

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

A/A 
Αριθμ. 

Τιμ/γίου 
Περιγραφή  
εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.:  

ώρες (h)  

Τιμή 
Μονάδας  

(€) 
Ποσότητα 

Δαπάνη  
(€) 

1 1.1 

Εργασίες καθαρισμού και 
αποκατάστασης με χρήση  

ελαστιχοφόρο περιστρεφόμενο 
εκσκαφέα δυναμικότητας  έως  
95 HP 

h 35 

62 2.170,00 

2 1.2 

Εργασίες καθαρισμού και 

αποκατάστασης με χρήση μικρού 
φορτωτή (bobcat) 
δυναμικότητος έως 95hp 

h 35 

60 2.100,00 

3 1.3 
 Φορτηγό ανατρεπόμενο  
μικτοβαρές  έως 13 τόνους 

h 34,93 

61 2130,73 

    Σύνολο: 6.400,73 

    Φ. Π. Α. (24 %): 1.536,18 € 

    Στρογγυλοποίηση: 0,29 

    ¨Συνολική Δαπάνη: 7.937,20 

 
 
 

Ληξουρι, 14-4-2022 
Συντάθηκε  Θεωρήθηκε 

 
 
 
 
 

E. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλεκ.  Μηχανικός 

 Ο Προϊστάμενη Διεύθυνσης  
( αναπληρωτής) 

 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

Πολικός  Μηχανικός 
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CPV: 92534000-3 
 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 19/22 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ταχ. Δ/νση    : Κτίριο “Πρώην ΠΙΚΠΑ” 

Ταχ. Κώδικας : 282 00  Ληξούρι  

Τηλέφωνο     :  +30 26710 22999 

Fax               :  +30 26710 22999 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

«Εργασίες καθαρισμού κοίτης 

ποταμού στο Ληξούρι Δ.Ε. 

Παλικής» 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α 30.6262.18 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.937,20 €  ( με ΦΠΑ) 

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 1O: 
Οι εργασίες καθαρισμού- ευπρεπισμού -αποκατάστασης   αφορούν:  

• Τον καθαρισμό τμήματος κοίτης ποταμού μήκους 600 μέτρωνπερίπου , εντός σχεδίου πόλεως 
Ληξουρίου 

        .Το είδος των εργασιών είναι:  
➢ Καθαρισμός από χορτάρια αλλά και κάθε άλλου είδους αυτοφυούς βλάστησης . 
➢ Εξωραϊσμός κοιλωμάτων εντός του ποταμού έτσι ώστε να μην παρατηρείται  κατακράτηση νερών 

κατά την θερινή περίοδο ( για την αποφυγή στάσιμων νερών στα οποία θα αναπτύσσονταν θύλακες 
εντόμων ) 

➢ Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως απορριμμάτων (μπάζα, σκουπίδια, ογκώδη αντικείμενα, λάσπης 
και φερτών υλικών , αυτοφυούς βλάστησης , κλαδέματα κλπ). Τα προϊόντα θα συγκεντρωθούν  και 
θα μεταφερθούν στον ΧΥΤΥΠαλοστής ή σε άλλους κατάλληλους χώρους εναπόθεσης με οχήματα 
της υπηρεσίας.  

➢ Απαιτούνται 62ώρες εργασίας για έναν ελαστιχοφόρο περιστρεφόμενο εκσκαφέα , 60 ώρες ένα 
μικρό φορτωτή , και 61 ώρες ένα φορτηγό και δύο εργάτες . Οι εργάτες θα παραχωρηθούν από τον 
δήμο , ενώ  τα τρία  μηχανήματα θα καλυφθούν με μίσθωση λόγω μη ύπαρξης ομοίων μηχανημάτων 
από τον δήμο για τα δύο πρώτα ενώ  ενώ το μοναδικό φορτηγό του δήμου είναι επιφορτισμένο 
εργασίες αποκομμιδής και καθαριότητας για το σύνολο της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου 
Ληξουρίου  

Στην τιμή περιλαμβάνεται  το μίσθωμα , η σταλία, 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 απασχόλησηςτων μηχανημάτων. 
Η παραλαβή τους θα γίνει από αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων του Δήμου. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 213/20 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Ληξουρίου με την οποία 
εγκρίθηκε ο κατάλογος μίσθωσης Ιδιωτικών Μηχανημάτων Έργων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών και η 
ωριαία μίσθωση ανά κατηγορία μηχανήματος ή οχήματος  κατόπιν έρευνας αγοράς είναι: 
Άρθρο 1.1  Εργασίες καθαρισμού-ευπρεπισμού και αποκατάστασης με χρησιμοποίηση: 
ελαστιχοφόρο περιστρεφόμενο εκσκαφέα έως 95 Hp 
Τιμή ανά  ώρα εργασίας(h):  35€ 
Ολογράφως: τριάντα πέντε ευρώ 
Άρθρο 1.2  Εργασίες καθαρισμού-ευπρεπισμού και αποκατάστασης με χρησιμοποίηση:  
Μικρό Φορτωτή με ισχύ έως 95HP ( τύπου Bobcut) 
Τιμή ανά  ώρα εργασίας(h):  35€ 
Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ € 
Άρθρο 1.3 Εργασίες καθαρισμού-ευπρεπισμού και αποκατάστασης με χρησιμοποίηση:  
Φορτηγού ανατρεπόμενου έως 13 τόνους  
Τιμή ανά  ώρα εργασίας(h):  34,93€ 
Ολογράφως: Τριάντα τεσσερα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά € 

Ληξουρι,  2022 
Συντάθηκε  Θεωρήθηκε 

 
 
 

E. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλεκ.  Μηχανικός 

 Ο Προϊστάμενη Διεύθυνσης  
( αναπληρωτής) 

 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

Πολικός  Μηχανικός 
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CPV: 92534000-3 
 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 19/2022 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση    : Κτίριο “Πρώην ΠΙΚΠΑ” 
Ταχ. Κώδικας : 282 00  Ληξούρι  
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«Εργασίες καθαρισμού κοίτης 
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4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Το αντικείμενο των εργασιών είναι : 
 
Οι εργασίες καθαρισμού- ευπρεπισμού -αποκατάστασης   αφορούν:  

• Τον καθαρισμό τμήματος κοίτης ποταμού μήκους 600 μέτρων περίπου , εντός σχεδίου πόλεως 
Ληξουρίου 

 
        .Το είδος των εργασιών είναι:  

➢ Καθαρισμός από χορτάρια αλλά και κάθε άλλου είδους αυτοφυούς βλάστησης . 
➢ Εξωραϊσμός κοιλωμάτων εντός του ποταμού έτσι ώστε να μην παρατηρείται  κατακράτηση νερών 

κατά την θερινή περίοδο ( για την αποφυγή στάσιμων νερών στα οποία θα αναπτύσσονταν θύλακες 
εντόμων ) 

➢ Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως απορριμμάτων (μπάζα, σκουπίδια, ογκώδη αντικείμενα, λάσπης 
και φερτών υλικών , αυτοφυούς βλάστησης , κλαδέματα κλπ). Τα προϊόντα θα συγκεντρωθούν  και 
θα μεταφερθούν στον ΧΥΤ Παλοστής ή σε άλλους κατάλληλους χώρους εναπόθεσης με οχήματα 
της υπηρεσίας.  

➢ Απαιτούνται 62ώρες εργασίας για έναν ελαστιχοφόρο περιστρεφόμενο εκσκαφέα , 60 ώρες ένα 
μικρό φορτωτή , και 61 ώρες ένα φορτηγό και δύο εργάτες . Οι εργάτες θα παραχωρηθούν από τον 
δήμο , ενώ  τα τρία  μηχανήματα θα καλυφθούν με μίσθωση λόγω μη ύπαρξης ομοίων μηχανημάτων 
από τον δήμο για τα δύο πρώτα ενώ το μοναδικό φορτηγό του δήμου είναι επιφορτισμένο εργασίες 
αποκομμιδής και καθαριότητας για το σύνολο της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Ληξουρίου  

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται  το μίσθωμα , η σταλία, 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.  

 
Στο τέλος της εργασίας οι χώροι του θέματος θα είναι καθαροί και κατάλληλα διαμορφωμένοι σε αρμονία 
με το υφιστάμενο φυσικό περιβάλλον. 
Τα υλικά που προκύπτουν θα απομακρύνονται και θα εναποτίθενται σε νόμιμο χώροαποθήκευσης με 
ευθύνη και έξοδα του εργολάβου. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό (Οχήματα, κλπ) και ανάλογηεμπειρία. 
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 αντικείμενο. Η 
αποκατάσταση τυχόν ζημιών θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς. 
Το προσωπικό του εργολάβου υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιώνόλα τα 
απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειαςόσο αναφορά 
τους κινδύνους για τον άνθρωπο αλλά και για το περιβάλλον. 

 
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεστούν από το προσωπικό και τα μέσα του αναδόχου, τα οποία θα διαθέτουντις 
κατά νόμο άδειες εργασίας και νομιμοποίησης και θα έχει προσληφθεί και ασφαλισθεί κατά νόμο επίσης, με 
μέριμνα και έξοδα του αναδόχου (μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές, νομιμότητα οχημάτων).  
Το προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για τις πιο πάνω εργασίες, θα είναι δε εξοπλισμένο (με 
μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου) με όλα τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με τον 



 6 

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 
εκτέλεσητ ης 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. 
 
Γ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ο Ανάδοχος 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 των εργασιών. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο Ανάδοχος 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 τον καθαρισμό 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, 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. 
 
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η τιμή της προσφοράς περιλαμβάνει παν ότι απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εφαρμογή της Σύμβασης, 
δηλαδή : 

• την απαιτούμενη εργασία (αμοιβή προσωπικού, μηχανική εργασία και οι αναλογούσες ασφαλιστικές 
εισφορές υπέρ αυτού), 

• την μετάβαση και την επιστροφή του εργαζόμενου προσωπικού στον τόπο εργασίας, καθώς και τις 
μετακινήσεις  

• την εξασφάλιση πρόσβασης στο μέτωπο εργασίας 

• τα μηχανικά μέσα φορτοεκφόρτωσης-μεταφοράς και απομάκρυνσης των υλικών σε εγκεκριμένο 
χώρο . 

• τα καύσιμα των μηχανικών μέσων, 

• την συλλογή, φόρτωση, μεταφορά και απόθεση σε νόμιμο χώρο αποθέσεως των 
προϊόντων  καθαρισμού διαμόρφωσης ή αποκατάστασης με φορτηγά οχήματα και φορτωτές, 

• 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,14-4-2022 
Συντάθηκε  Θεωρήθηκε 

 
 
 
 
 

E. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλεκ.  Μηχανικός 

 Ο Προϊστάμενη Διεύθυνσης  
( αναπληρωτής) 

 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

Πολικός  Μηχανικός 
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CPV: 92534000-3 
 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 19/2022 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση    : Κτίριο “Πρώην ΠΙΚΠΑ” 
Ταχ. Κώδικας : 282 00  Ληξούρι  
Τηλέφωνο     :  +30 26710 22999 
Fax               :  +30 26710 22999 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

«Εργασίες καθαρισμού κοίτης 
ποταμού στο Ληξούρι Δ.Ε. 
Παλικής» 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α 30.6262.18 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.937,20 €  ( με ΦΠΑ) 

 
 
 

 
 

5.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείμενο της εργασίας 
Οι εργασίες καθαρισμού- ευπρεπισμού -αποκατάστασης   αφορούν:  

• Τον καθαρισμό τμήματος κοίτης ποταμού μήκους 600 μέτρωνπερίπου , εντός σχεδίου πόλεως 
Ληξουρίου 

 
        .Το είδος των εργασιών είναι:  

➢ Καθαρισμός από χορτάρια αλλά και κάθε άλλου είδους αυτοφυούς βλάστησης . 
➢ Εξωραϊσμός κοιλωμάτων εντός του ποταμού έτσι ώστε να μην παρατηρείται  κατακράτηση νερών 

κατά την θερινή περίοδο ( για την αποφυγή στάσιμων νερών στα οποία θα αναπτύσσονταν θύλακες 
εντόμων ) 

➢ Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως απορριμμάτων (μπάζα, σκουπίδια, ογκώδη αντικείμενα, λάσπης 
και φερτών υλικών , αυτοφυούς βλάστησης , κλαδέματα κλπ). Τα προϊόντα θα συγκεντρωθούν  και 
θα μεταφερθούν στον ΧΥΤΥ Παλοστής ή σε άλλους κατάλληλους χώρους εναπόθεσης με οχήματα 
της υπηρεσίας.  

➢ Απαιτούνται 62ώρες εργασίας για έναν ελαστιχοφόρο περιστρεφόμενο εκσκαφέα , 60 ώρες ένα 
μικρό φορτωτή , και 61 ώρες ένα φορτηγό και δύο εργάτες . Οι εργάτες θα παραχωρηθούν από τον 
δήμο , ενώ  τα τρία  μηχανήματα θα καλυφθούν με μίσθωση λόγω μη ύπαρξης ομοίων μηχανημάτων 
από τον δήμο για τα δύο πρώτα ενώ  ενώ το μοναδικό φορτηγό του δήμου είναι επιφορτισμένο 
εργασίες αποκομμιδής και καθαριότητας για το σύνολο της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου 
Ληξουρίου  

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις 
Οι προς παροχή υπηρεσίες  θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις : 

• Του Π. Δ. 28/80 ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.» 

• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

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

• Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου 

• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

• Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» 

• Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «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» 

• Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο«Πρόγραμμα 
Διαύγεια» &άλλες διατάξεις». 

• Το άρθρο 209 παρ.9  και το άρθρο 273 παρ.1του ΔΚΚ (Ν 3463/06), 

• Το Π.Δ 28/80 Άρθρο 1 παρ.5 , όπως τροπ. με την Υ.Α 29113/2000 ΦΕΚ111Β΄. 

• Την Υ.Α 35130/739/2010 ΦΕΚ 1291Β΄. 

• Όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν 4281/2014 ΦΕΚ 160Α΄(8-8-14), ιδιαίτερα το άρθρο 144  (απευθείας 
ανάθεση , για σύναψη συμβάσεων χαμηλής αξίας).  
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ΑΡΘΡΟ 3O: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 

α) Τιμολόγιο – Τιμές Εφαρμογής  
β) Συγγραφή Υποχρεώσεων 
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές 
δ) Τεχνική Έκθεση 
ε) Ο Προϋπολογισμός 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6O: Σύμβαση 
Ο ανάδοχος των εργασιών, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει και να υπογράψει σύμβαση με τον Δήμαρχο ή 
τον αναπληρωτή του, προκειμένου να προβεί στην έναρξη των εργασιών. 
 Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 5% επί του συμβατικού καθαρού 
ποσού.  
ΑΡΘΡΟ 7O: Πληρωμή - Φόροι - τέλη – κρατήσεις 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται βάσει τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και η νόμιμες κρατήσεις, φόροι και 
τέλη θα βαρύνουν τον ίδιο.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Οικονομική Υπηρεσία φωτοαντίγραφο 
της άδειας κυκλοφορίας των χρησιμοποιηθέντων μηχανικών μέσων και ότι επί πλέον δικαιολογητικά του 
ζητηθούν. 
 
ΑΡΘΡΟ 9O: Πλημμελής παροχή υπηρεσιών 
Εφ’ όσον οι παρούσες παροχές υπηρεσιών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 
ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 11O: Εξοφλητικό τιμολόγιο (λογαριασμός) 
Το εξοφλητικό 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 12O: Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 
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 
την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου. 
 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. 

 
 

Ληξούρι,   14-4-2022 
Συντάθηκε  Θεωρήθηκε 

 
 
 
 
 

E. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλεκ.  Μηχανικός 

 Ο Προϊστάμενη Διεύθυνσης  
( αναπληρωτής) 

 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

Πολικός  Μηχανικός 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CPV: 92534000-3 
 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 19/22 
 



 9 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση    : Κτίριο “Πρώην ΠΙΚΠΑ” 
Ταχ. Κώδικας : 282 00  Ληξούρι  
Τηλέφωνο     :  +30 26710 22999 
Fax               :  +30 26710 22999 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

«Εργασίες καθαρισμού κοίτης 
ποταμού στο Ληξούρι Δ.Ε. 
Παλικής» 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α 30.6262.18 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.937,20 €  ( με ΦΠΑ) 

 
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………………………………………………………………………….......... 

 …………………………………………………………………………….......... 

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. …………………………………………………………………………….......... 

Δ/ΝΣΗ: …………………………………………………………………………….......... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………………………………………….......... 
 

A/A 
Αριθμ. 

Τιμ/γίου 
Περιγραφή  
εργασίας 

Μον. 
Μέτρ.:  
ώρες 

(h)  

Τιμή 
Μονάδας  

(€) 
Ποσότητα 

Δαπάνη  
(€) 

1 1.7 

Εργασίες καθαρισμού και 
αποκατάστασης με χρήση  

ελαστιχοφόρο περιστρεφόμενο 
εκσκαφέα δυναμικότητας  έως  95 
HP 

h  62  

2 1.25 

Εργασίες καθαρισμού και 

αποκατάστασης με χρήση μικρού 
φορτωτή (bobcat) δυναμικότητος 
έως 95hp 

h  60  

3 1.3 
 Φορτηγό ανατρεπόμενο  μικτοβαρές  
έως 13 τόνους 

h  

61  

    Σύνολο:  

    Φ. Π. Α. (24 %):  

  
  ¨Συνολική Δαπάνη:  

 

  Ληξούρι   …../……/2022 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

  

 
 
(Σφραγίδα – υπογραφή)  

 

                

 

   



ΠΙΝΑΚΑΣ «Εργασίες καθαρισμού κοίτης ποταμού εντός πόλεως στο Ληξούρι» 

Α/Α 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(τοπωνύμιο, κλπ) 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
(Χειριστή ή 

Εργάτη)/ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΩΡΕΣ 
Τιμή 

Μονάδας 
ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1   Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως 
απορριμμάτων (μπάζα, σκουπίδια, 
ογκώδη αντικείμενα, κλαδέματα 
κλπ). Τα προϊόντα θα 
συγκεντρωθούν και θα 
μεταφερθούν στον ΧΥΤ Παλοστής ή 
σε άλλους κατάλληλους χώρους 
εναπόθεσης. 

  

 
 
 

   

    

 
 
 
 

  
 
 

Σύνολα     

Στρογγυλοποίηση     

Σύνολα μετά την στρογγυλοποίηση     

 

Βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών, τα χρησιμοποιηθέντα μηχανήματα και οι ώρες εργασίας τους. 

   
 

Ληξούρι    …./…/ 2022 

 

 ………………….      …./…./ 2022 

Ο Προϊστάμενος Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας . 

  

  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΛΗΞΟΥΡΙ 01/08/2022 
 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
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