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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

ΓΔΝΙΚΑ 
Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε κίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ (ΜΔ) κε ηνλ ρεηξηζηή ηνπο, γηα ηνλ 

απνρηνληζκφ, γηα ηελ εξγαζία απνθαηαζηάζεσο παξάιιεισλ θπζηθψλ επηπηψζεσλ (θαηνιίζζεζε, πηψζε 
δέληξσλ θ.α.) θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παγεηνχ, γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν 2021 -2022 ζην Γεκνηηθφ Οδηθφ 
Γίθηπν, εληφο ησλ νηθηζκψλ ησλ Κνηλνηήησλ, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε θηελνηξνθηθέο 
κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ.  

Με ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 3852/2010 (Καιιηθξάηεο) ν Γήκνο Βνΐνπ θαηέζηε έλαο απφ ηνπο 
κεγαιχηεξνπο ζε έθηαζε Γήκνπο ηεο ρψξαο, κε κεγάιν πιήζνο θαη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ Σνπηθψλ 
Κνηλνηήησλ θαη ησλ Οηθηζκψλ θαζψο θαη κε έληνλν γεσγξαθηθφ αλάγιπθν. Ο ππάξρνλ ζηφινο θαη ην 
αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ δελ επαξθεί γηα ηνλ άκεζν θαη ηαπηφρξνλν απνρηνληζκφ ηνπ Γεκνηηθνχ 
Οδηθνχ Γηθηχνπ θαη ησλ νηθηζκψλ ηνπ. 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπνληαη εξγαζίεο απνρηνληζκνχ, αιαηνδηαλνκήο, ειθπζκνχ 
αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ θαη εκπνδίσλ πνπ εκπνδίδνπλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ Γεκνηηθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ 
θαζψο θαη άιιεο εξγαζίεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
πξνθχπηνπλ ζην νδηθφ δίθηπν πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη έπεηηα απφ ηα αληίζηνηρα θαηξηθά θαηλφκελα, θαηφπηλ 
εληνιψλ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο.  

Ζ ζύληαμε ησλ πηλάθσλ δηαδξνκώλ - ζέζεσλ επζύλεο θαη ησλ απαηηνύκελσλ κεραλεκάησλ έξγνπ έγηλε 
ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 992/20-06-2007 Σεύρνο Β, "Καζνξηζκόο νδώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα 
ζπληήξεζεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ 
ππάγνληαη ζηελ Πεξηθέξεηα", ηα ζηνηρεία απνρηνληζκνύ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ παξειζόλησλ εηώλ, ηηο δηαδξνκέο 
απνρηνληζκνύ ηεο Π.Δ. Κνδάλεο, ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε κειέηε θαη ην  από 19-08-2021 έγγξαθν(**2) ηνπ 
Γξαθείνπ Κίλεζεο Ορεκάησλ θαη Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ θαη ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ 
Βνΐνπ, γηα ηηο δηαδξνκέο θαη ζέζεηο επζύλεο πνπ αλαιακβάλεη ν Γήκνο Βνΐνπ ηνλ απνρηνληζκό, κε δηθά ηνπ 
Μεραλήκαηα Έξγνπ θαη ρεηξηζηέο. Ζ δε ζύληαμε ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο, αλαθνξηθά κε 
ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ θαη ηεθκεξίσζεο ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο ηεο ζύκβαζεο, ζην πιαίζην ηεο 
νξζήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, έγηλε ζύκθσλα κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην ζπλνιηθό 
θόζηνο απνρηνληζκνύ παξειζόλησλ εηώλ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, κε έξεπλα αγνξάο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ θαζώο θαη ηέινο κε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία άιισλ δηαγσληζκώλ, όκνξσλ 
Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ζπλαθέο αληηθείκελν. 

Ζ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο θαη ηνπο φξνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 

ε πεξίπησζε κε απαζρφιεζεο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ, ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία 
απνδεκίσζε. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη γεληθά έμνδα νχηε απνδεκίσζε επηθπιαθήο. 

Πξνυπφζεζε απαζρφιεζεο ησλ κεραλεκάησλ απνηειεί ε χπαξμε άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ε λφκηκε 
θπθινθνξία ηνπο. 

Απαξαίηεηε επίζεο πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, απνηειεί ε απνδνρή απφ ηνλ ππνςήθην 
Αλάδνρν (κε θαηάζεζε Τπεχζπλεο Γήισζεο απνδνρήο ηνπ φξνπ) ηεο ηνπνζέηεζεο ζην πξνζθεξφκελν 
κεράλεκα, κε έμνδα ηνπ Γήκνπ θαη γηα ην δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, κεραληζκνχ 
εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο θαη ηεο πνξείαο ηνπ κηζζσκέλνπ κεραλήκαηνο (GPS). Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
απνζηέιινληαη απφ ην ππφ ηνπνζέηεζε ζχζηεκα εληνπηζκνχ, ζα εληαρζνχλ ζην ζπλνιηθφ πξφγξακκα 
παξαθνινχζεζεο ζηφινπ ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο Βνΐνπ, πξνθεηκέλνπ γηα 
ιφγνπο αζθαιείαο, ειέγρνπ θαη νινθιεξσκέλεο επέκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ, ζην 
πιαίζην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή, έγθαηξε θαη αζθαιήο αληηκεηψπηζε. Σν 
ζχζηεκα εληνπηζκνχ κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, κε έμνδα ηνπ Γήκνπ, ζα απεγθαηαζηαζεί απφ ην κηζζσκέλν 
κεράλεκα θαη ζα επηζηξαθεί ζηνλ Γήκν Βνΐνπ.  

Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ιάβνπλ ππόςε, θαηά ηελ επηινγή ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 2 





 

: ΘΔΔΗ ΔΤΘΤΝΖ – ΕΩΝΔ ΑΠΟΥΗΟΝΗΜΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ, ηε ζηελόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη 
δεπηεξεύνπζεο νδνύο, θπξίσο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ/νηθηζκώλ θαη ηε δπλαηόηεηα ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ 
ζηηο εξγαζίεο απνρηνληζκνύ εθηειώληαο ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πξνζθέξνληαο κεράλεκα γηα ην νπνίν, ην 
κέγεζόο ηνπ, δελ ζα απνηειέζεη πξόβιεκα δηέιεπζεο θαη εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη 
αλσηέξσ. Άξλεζε απνρηνληζκνύ από ηνλ Αλάδνρν ιόγσ δπζρέξεηαο ή αδπλακίαο απνρηνληζκνύ ζηελώλ νδώλ 
θξίλεηαη αληηζπκβαηηθή.  

Τπεχζπλνη γηα ηε λφκηκε θπθινθνξία είλαη κφλν νη θάηνρνη ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ. ε πεξίπησζε 
δεκηψλ ή νπνπδήπνηε αηπρήκαηνο, ν ηδηνθηήηεο ηνπ κηζζσκέλνπ κεραλήκαηνο ζεσξείηαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο θαη δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε δεκηάο ή αηπρήκαηνο πξνο ηξίηνπο ν 
ηδηνθηήηεο ηνπ κεραλήκαηνο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε.  

Ζ δαπάλε γηα ηνλ απνρηνληζκφ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 44.962,40€ (ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ΦΠΑ 
24%) θαη έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο ζηνλ Κ.Α. 30.6236.01 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ 
Βνΐνπ θαη ζα πξνβιεθζεί πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ην απφ 19-
08-2021 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 

Κσδηθφο CPV: 90620000-9  Τπεξεζίεο Δθρηνληζκνχ 
 
 
(**2)ύκθσλα κε ην από 19-08-2021 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο Ορεκάησλ θαη Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ Βνΐνπν απνρηνληζκόο  

 ζηνλ Κ.Α. 30.6236.01 "Λνηπά κηζζώκαηα (ηξαθηέξ &γθξέηληεξ γηα απνρηνληζκό)" ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 
Γήκνπ Βνΐνπ, ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε πνζνύ 45.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη είλαη 
αδύλαηε ε αύμεζε ηεο εγγεγξακκέλεο πίζησζεο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. πλεπώο ιακβάλνληαο ππόςε ηα 
αλσηέξσ θαη επίζεο όηη είλαη πηζαλό λα πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα κε επάξθεηαο σξώλ απαζρόιεζεο ησλ 
κηζζσκέλσλ κεραλεκάησλ έξγνπ, παξαθαινύκε λα πξνβείηε ζηε ζύληαμε κειέηεο κε ηειηθό πξνϋπνινγηζκό 
ίζν κε ην εγγεγξακκέλν πνζό ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ.   

 εληόο ησλ Κνηλνηήησλ ηάηηζηαο, Παιαηνθάζηξνπ, Γαθλεξνύ θαη ησλ δξόκσλ πξνο ηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο 
απηώλ ζα γίλεη κε ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

 ν απνρηνληζκόο ηνπ Γεκνηηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ από Γ/ζε Δζληθήο νδνύ - Μειηδόλη, Γ/ζε Δζληθήο νδνύ - 
Αιηάθκνλαο, Γ/ζε Δζληθήο νδνύ - Υεηκεξηλό - Μνιόρα - Πιαηαληά - ήκαληξν - όξηα Ννκνύ Καζηνξηάο, ήκαληξν 
- Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ (ηέξλα) ζα γίλεη κε ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

  ν απνρηνληζκόο ηνπ Γεκνηηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ από Γ/ζε Δζληθήο νδνύ - Αεδνλνρώξη - Υνξεγόο - Γ/ζε 
Δπαξρηαθήο νδνύ, Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ - Αζπξνύια - Μεζόινγγνο, Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ - Κξπνλέξη, 
Υνξεγόο - Λεπθνζέα - Απηδέα - Γ/ζε Δζληθήο νδνύ ζα γίλεη κε ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

 ν απνρηνληζκόο ηνπ Γεκνηηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ από Νεάπνιε - Ππισξί - Αμηόθαζηξν - Γ/ζε γηα Κιήκα - Κιήκα, 
Αμηόθαζηξν - Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ, Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ - Πνιύιαθθνο, Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ - Παλάξεηε - 
Σξαπεδίηζα, Ππισξί - Λνπθόκη ζα γίλεη κε ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

 ν απνρηνληζκόο ηνπ Γεκνηηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ Η.Μ. Μηθξαθάζηξνπ - Μηθξόθαζηξν - Καινλέξη - Γ/ζε Δζληθήο 
Οδνύ Κνδάλεο Ησαλλίλσλ, Αγ. Κπξηαθή - Γαιαηηλή, ηάηηζηα - Γ/ζε Δζληθήο Οδνύ Κνδάλεο Γξεβελώλ ζα γίλεη κα 
ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ.  

 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 
 Σα κεραλήκαηα ζα είλαη δηαζέζηκα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε επέκβαζή ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ απνρηνληζκνχ, ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ.  
πγθεθξηκέλα: 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ 

Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Δ. ΑΡΙΘΜΟ Μ.Δ. 

01 

Δθρηνληζηηθφ Μεράλεκα (πνιπεξγάηεο, 
αιαηνδηαλνκέαο) κε ιεπίδα απνρηνληζκνχ θαη 
αιαηνδηαλνκέα, απφ 100Hp θαη άλσ 

03 

02 
Δθζθαθέαο – Φνξησηήο, απφ 70 ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ.  έσο20 

03 
Φνξησηήο, απφ 70 ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

έσο20 

 

 





 

 

ΓΙΑΓΡΟΜΔ – ΘΔΔΙ ΔΤΘΤΝΖ – ΕΩΝΔ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ 
Σα κεραλήκαηα ζα απαζρνιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απνρηνληζκνχ ζε νιφθιεξε ηελ εδαθηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. πγθεθξηκέλα: 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ 1 : ΓΗΑΓΡΟΜΔ – ΕΩΝΔ ΑΠΟΥΗΟΝΗΜΟΤ 

 

Α/Α ΓΙΑΓΡΟΜΖ – ΕΩΝΖ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ 
ΔΙΓΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
ΣΔΜΑΥΙΑ 

1(**2) 

α)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Μειηδφλη. 
β)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Αιηάθκνλαο. 
γ)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Υεηκεξηλφ – Μνιφρα – Πιαηαληά – 
ήκαληξν – φξηα Ν. Καζηνξηάο. 
δ)ήκαληξν – Γ/ζεΔπαξρ. Οδνχ (ηέξλα).  

Θα ρξεζηκνπνηεζεί         
Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ 

- 

2(**2) 

α)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Αεδνλνρψξη – Υνξεγφο – Γ/ζε 
Δπαξρηαθήο Οδνχ  β)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ - Αζπξνχια – 
Μεζφινγγνο                                             γ)Γ/ζε 
Δπαξρηαθήο Οδνχ - Κξπνλέξη. 
δ) Υνξεγφο – Λεπθνζέα - Απηδέα - Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ. 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί         
Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ 

- 

3(**2) 

α)Νεάπνιε – Ππισξί – Αμηφθαζηξν – Γ/ζε γηα Κιήκα – 
Κιήκα.                                       β) Αμηφθαζηξν - Γ/ζε 
Δπαξρηαθήο Οδνχ.                                                                                 
γ) Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ - Πνιχιαθθνο                                                                     
δ) Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ - Παλάξεηε - Σξαπεδίηζα 
ε) Ππισξί – Λνπθφκη – φξηα Κνηλφηεηαο Σζνηπιίνπ 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί         
Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ 

- 

4 

α)Σζνηχιη – Ρφθαζηξνβ)Σζνηχιη -  Αλζνρψξη – Φπηψθη – 
φξηα Ν. Γξεβελψλ. 
γ)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ – ηαπξνδξφκη – Λεπθάδη – 
Βξνληή – Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ.   
δ) Σζνηχιη - Βξνληή - Λεπθάδη - Γ/ζε Γεκνηηθήο Οδνχ πξνζ 
ηαπξνδξφκη - ηαπξνδξφκη                                                                                                                                          
ε)Γ/ζε Γεκνηηθήο Οδνχ πξνο ηαπξνδξφκη - Γ/ζε 
Δπαξρηαθήο Οδνχ 

Δθρηνληζηηθφ 
Μεράλεκα 

(πνιπεξγάηεο, 
αιαηνδηαλνκέαο) κε 

ιεπίδα απνρηνληζκνχ 
θαη αιαηνδηαλνκέα, 
απφ 100Hp θαη άλσ 

1 

5 

α)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ – Λεχθε – Κιεηζψξεηα. 
 β)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ – Λπθλάδεο – Γηρείκαξξν – 
Γακαζθεληά. 
γ)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ – Αριαδηά – Κνηιάδη – Αλζνχζα. 
δ)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ – Σξηάδα 

Δθρηνληζηηθφ 
Μεράλεκα 

(πνιπεξγάηεο, 
αιαηνδηαλνκέαο) κε 

ιεπίδα απνρηνληζκνχ 
θαη αιαηνδηαλνκέα, 
απφ 100Hp θαη άλσ 

1 





 

6 

α)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Γίινθν. 
β)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Αγ. σηήξα.                                                                                            
γ)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Λνχβξε – Κξηκίλη – Ρνδνρψξη – 
φξηα Ν. Γξεβελψλ. 

Δθρηνληζηηθφ 
Μεράλεκα 

(πνιπεξγάηεο, 
αιαηνδηαλνκέαο) κε 

ιεπίδα απνρηνληζκνχ 
θαη αιαηνδηαλνκέα, 
απφ 100Hp θαη άλσ 

1 

7(**2) 

α)Η.Μ. Μηθξνθάζηξνπ – Μηθξφθαζηξν – Καινλέξη – Γ/ζε 
Δζλ. Οδνχ Κνδάλεο Ησαλλίλσλ. 
β)Αγ. Κπξηαθή – Γαιαηηλή. 
γ) ηάηηζηα – Γ/ζε Δζλ. Οδνχ Κνδάλεο Γξεβελψλ 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί         
Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ 

- 

 
(**2) ύκθσλα κε ην από 19-08-2021 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο Ορεκάησλ θαη Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ Βνΐνπ ν απνρηνληζκόο  

 ζηνλ Κ.Α. 30.6236.01 "Λνηπά κηζζώκαηα (ηξαθηέξ &γθξέηληεξ γηα απνρηνληζκό)" ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 
Γήκνπ Βνΐνπ, ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε πνζνύ 45.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη είλαη 
αδύλαηε ε αύμεζε ηεο εγγεγξακκέλεο πίζησζεο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. πλεπώο ιακβάλνληαο ππόςε ηα 
αλσηέξσ θαη επίζεο όηη είλαη πηζαλό λα πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα κε επάξθεηαο σξώλ απαζρόιεζεο ησλ 
κηζζσκέλσλ κεραλεκάησλ έξγνπ, παξαθαινύκε λα πξνβείηε ζηε ζύληαμε κειέηεο κε ηειηθό πξνϋπνινγηζκό 
ίζν κε ην εγγεγξακκέλν πνζό ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ.   

 εληόο ησλ Κνηλνηήησλ ηάηηζηαο, Παιαηνθάζηξνπ, Γαθλεξνύ θαη ησλ δξόκσλ πξνο ηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο 
απηώλ ζα γίλεη κε ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

 ν απνρηνληζκόο ηνπ Γεκνηηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ από Γ/ζε Δζληθήο νδνύ - Μειηδόλη, Γ/ζε Δζληθήο νδνύ - 
Αιηάθκνλαο, Γ/ζε Δζληθήο νδνύ - Υεηκεξηλό - Μνιόρα - Πιαηαληά - ήκαληξν - όξηα Ννκνύ Καζηνξηάο, ήκαληξν 
- Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ (ηέξλα) ζα γίλεη κε ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

  ν απνρηνληζκόο ηνπ Γεκνηηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ από Γ/ζε Δζληθήο νδνύ - Αεδνλνρώξη - Υνξεγόο - Γ/ζε 
Δπαξρηαθήο νδνύ, Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ - Αζπξνύια - Μεζόινγγνο, Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ - Κξπνλέξη, 
Υνξεγόο - Λεπθνζέα - Απηδέα - Γ/ζε Δζληθήο νδνύ ζα γίλεη κε ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

 ν απνρηνληζκόο ηνπ Γεκνηηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ από Νεάπνιε - Ππισξί - Αμηόθαζηξν - Γ/ζε γηα Κιήκα - Κιήκα, 
Αμηόθαζηξν - Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ, Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ - Πνιύιαθθνο, Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ - Παλάξεηε - 
Σξαπεδίηζα, Ππισξί - Λνπθόκη ζα γίλεη κε ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

 ν απνρηνληζκόο ηνπ Γεκνηηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ Η.Μ. Μηθξαθάζηξνπ - Μηθξόθαζηξν - Καινλέξη - Γ/ζε Δζληθήο 
Οδνύ Κνδάλεο Ησαλλίλσλ, Αγ. Κπξηαθή - Γαιαηηλή, ηάηηζηα - Γ/ζε Δζληθήο Οδνύ Κνδάλεο Γξεβελώλ ζα γίλεη κα 
ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ.  

ΠΗΝΑΚΑ 2 : ΘΔΔΗ ΔΤΘΤΝΖ – ΕΩΝΔ ΑΠΟΥΗΟΝΗΜΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ 

Α/Α ΓΙΑΓΡΟΜΖ – ΕΩΝΖ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ 
ΔΙΓΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
ΣΔΜΑΥΙΑ 

  
 1(**2) 

  
  

Κνηλφηεηαηάηηζηαο Θα 
ρξεζηκνπνηεζεί         
Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ 

- Κνηλφηεηα Παιαηνθάζηξνπ 

Κνηλφηεηα Γαθλεξνχ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

2 

ΚνηλφηεηαΝεάπνιεο Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 

1 
Κνηλφηεηα Πεξηζηέξαο – Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ 

ΚνηλφηεηαΚαιιηζηξάηη– Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ 
 
 





 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

3 

Κνηλφηεηα Γαιαηηλήο Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

4 

ΚνηλφηεηαΔξάηπξαο 
Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

Κνηλφηεηαηζαλίνπ 

ΚνηλφηεηαΝακάησλ 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

5 

ΚνηλφηεηαΚαινλεξίνπ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

ΚνηλφηεηαΜηθξνθάζηξνπ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

6 

ΚνηλφηεηαΠειεθάλνπ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

ΚνηλφηεηαΓξπνβνχλνπ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

7 

ΚνηλφηεηαΥεηκεξηλνχ 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

ΚνηλφηεηαΜνιφραο 

ΚνηλφηεηαΠιαηαληάο 

Κνηλφηεηαήκαληξνπ 

Κνηλφηεηαηέξλαο 

ΚνηλφηεηαΒειαληδηάο 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

8 

ΚνηλφηεηαΠπισξίνπ 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

ΚνηλφηεηαΠεπνληάο – Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ 

ΚνηλφηεηαΑμηνθάζηξνπ 

ΚνηλφηεηαΠνιχιαθθνπ 

ΚνηλφηεηαΣξαπεδίηζαο 

ΚνηλφηεηαΚιήκα 

ΚνηλφηεηαΠαλάξεηεο 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

9 

ΚνηλφηεηαΚξπνλεξίνπ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 

1 
ΚνηλφηεηαΑζπξνχιαο 

ΚνηλφηεηαΜεζφινγγνπ 

ΚνηλφηεηαΥνξεγνχ 





 

ΚνηλφηεηαΛεπθνζέαο 70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. ΚνηλφηεηαΑεδνλνρσξίνπ 

 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

10 

ΚνηλφηεηαΑιηάθκσλ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

ΚνηλφηεηαΜειηδνλίνπ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

11 

Κνηλφηεηαθαινρσξίνπ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

12 

ΚνηλφηεηαΠεληάινθνο Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

ΚνηλφηεηαΒπζφο 

ΚνηλφηεηαΓίινθν 

ΚνηλφηεηαΑγ. σηήξα 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

13 

ΚνηλφηεηαΣζνηπιίνπ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

ΚνηλφηεηαΑλζνρσξίνπ 

ΚνηλφηεηαΦπηψθη 

ΚνηλφηεηαΛνπθφκη 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

14 

ΚνηλφηεηαΑπηδέαο 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

ΚνηλφηεηαΒξνληήο 

ΚνηλφηεηαΛεπθαδίνπ 

ΚνηλφηεηαΟκαιήο 

ΚνηλφηεηαΓιπθνθεξαζηάο 

Κνηλφηεηαηαπξνδνκίνπ 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

15 

ΚνηλφηεηαΑγηάζκαηνο 
Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

ΚνηλφηεηαΓηρείκαξξνπ 

ΚνηλφηεηαΛπθλάδσλ 

ΚνηλφηεηαΠιαθίδαο 

ΚνηλφηεηαΓακαζθεληάο 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

16 

ΚνηλφηεηαΑγίσλΘενδψξσλ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 

1 
ΚνηλφηεηαΑριαδηάο 

ΚνηλφηεηαΚνηιάδη 

ΚνηλφηεηαΑλζνχζαο 





 

ΚνηλφηεηαΛεχθεο 70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

ΚνηλφηεηαΣξηάδαο 

ΚνηλφηεηαΑγ. Αλαξγχξσλ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

17 

ΚνηλφηεηαΚιεηζψξεηαο Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

ΚνηλφηεηαΓξαγαζηάο 

ΚνηλφηεηαΕψλεο 

ΚνηλφηεηαΠνιπθάζηαλνπ 

ΚνηλφηεηαΓάθλεο 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

18 

ΚνηλφηεηαΑπγεξηλνχ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

19 

ΚνηλφηεηαΚνξπθήο 
Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

ΚνηλφηεηαΥξπζαπγήο 

ΚνηλφηεηαΜφξθεο 

ΚνηλφηεηαΒνπρσξίλαο 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

20 

ΚνηλφηεηαΚξηκήλη Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ ή 
Φνξησηήο, απφ 
70 ίππνπο (Hp) 
θαη άλσ. 

1 

ΚνηλφηεηαΛνχβξεο 

ΚνηλφηεηαΡνδνρψξη 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

 
(**2) ύκθσλα κε ην από 19-08-2021 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο Ορεκάησλ θαη Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ Βνΐνπ ν απνρηνληζκόο  

 ζηνλ Κ.Α. 30.6236.01 "Λνηπά κηζζώκαηα (ηξαθηέξ &γθξέηληεξ γηα απνρηνληζκό)" ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 
Γήκνπ Βνΐνπ, ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε πνζνύ 45.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη είλαη 
αδύλαηε ε αύμεζε ηεο εγγεγξακκέλεο πίζησζεο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. πλεπώο ιακβάλνληαο ππόςε ηα 
αλσηέξσ θαη επίζεο όηη είλαη πηζαλό λα πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα κε επάξθεηαο σξώλ απαζρόιεζεο ησλ 
κηζζσκέλσλ κεραλεκάησλ έξγνπ, παξαθαινύκε λα πξνβείηε ζηε ζύληαμε κειέηεο κε ηειηθό πξνϋπνινγηζκό 
ίζν κε ην εγγεγξακκέλν πνζό ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ.   

 εληόο ησλ Κνηλνηήησλ ηάηηζηαο, Παιαηνθάζηξνπ, Γαθλεξνύ θαη ησλ δξόκσλ πξνο ηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο 
απηώλ ζα γίλεη κε ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

 ν απνρηνληζκόο ηνπ Γεκνηηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ από Γ/ζε Δζληθήο νδνύ - Μειηδόλη, Γ/ζε Δζληθήο νδνύ - 
Αιηάθκνλαο, Γ/ζε Δζληθήο νδνύ - Υεηκεξηλό - Μνιόρα - Πιαηαληά - ήκαληξν - όξηα Ννκνύ Καζηνξηάο, ήκαληξν 
- Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ (ηέξλα) ζα γίλεη κε ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

  ν απνρηνληζκόο ηνπ Γεκνηηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ από Γ/ζε Δζληθήο νδνύ - Αεδνλνρώξη - Υνξεγόο - Γ/ζε 
Δπαξρηαθήο νδνύ, Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ - Αζπξνύια - Μεζόινγγνο, Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ - Κξπνλέξη, 
Υνξεγόο - Λεπθνζέα - Απηδέα - Γ/ζε Δζληθήο νδνύ ζα γίλεη κε ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

 ν απνρηνληζκόο ηνπ Γεκνηηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ από Νεάπνιε - Ππισξί - Αμηόθαζηξν - Γ/ζε γηα Κιήκα - Κιήκα, 
Αμηόθαζηξν - Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ, Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ - Πνιύιαθθνο, Γ/ζε Δπαξρηαθήο νδνύ - Παλάξεηε - 
Σξαπεδίηζα, Ππισξί - Λνπθόκη ζα γίλεη κε ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

 ν απνρηνληζκόο ηνπ Γεκνηηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ Η.Μ. Μηθξαθάζηξνπ - Μηθξόθαζηξν - Καινλέξη - Γ/ζε Δζληθήο 
Οδνύ Κνδάλεο Ησαλλίλσλ, Αγ. Κπξηαθή - Γαιαηηλή, ηάηηζηα - Γ/ζε Δζληθήο Οδνύ Κνδάλεο Γξεβελώλ ζα γίλεη κα 
ηα δηαζέζηκα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ.  

 
 





 

Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ιάβνπλ ππόςε, θαηά ηελ επηινγή ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 2: 
ΘΔΔΗ ΔΤΘΤΝΖ – ΕΩΝΔ ΑΠΟΥΗΟΝΗΜΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ, ηε ζηελόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη δεπηεξεύνπζεο 
νδνύο θπξίσο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ/νηθηζκώλ θαη ηε δπλαηόηεηα ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο εξγαζίεο 
απνρηνληζκνύ εθηειώληαο ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πξνζθέξνληαο κεράλεκα γηα ην νπνίν ην κέγεζόο ηνπ 
δελ ζα απνηειέζεη πξόβιεκα ζηε δηέιεπζε θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. Άξλεζε 
απνρηνληζκνύ από ηνλ Αλάδνρν ιόγσ δπζρέξεηαο ή αδπλακίαο απνρηνληζκνύ ζηελώλ νδώλ θξίλεηαη 
αληηζπκβαηηθή.  

 

Σα απαξαίηεηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ κεραλεκάησλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο αλαθέξνληαη παξαθάησ θαζψο θαη ζην Σηκνιφγην ηεο Τπεξεζίαο θαη ζηε πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ. 

 
ΒΟΖΘΖΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΠΟΥΙΟΝΙΣΙΚΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ  

(ΠΟΛΤΔΡΓΑΣΔ, ΑΛΑΣΟΓΙΑΝΟΜΔΙ) ΜΔ ΛΔΠΙΓΑ ΚΑΙ ΑΛΑΣΟΓΙΑΝΟΜΔΑ 
 
 

1. Να θέξεη ζπξκαηφζρνηλα ξπκνχιθεζεο 
2. Να θέξεη πεξηζηξεθφκελνπο θάξνπο (εκπξφο θαη πίζσ) 
3. Σα ειαζηηθά ηνπ νρήκαηνο λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε 
4. Να θέξεη πξνβνιείο εξγαζίαο (εκπξφο θαη πίζσ) 
5. Να θέξεη αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο 
6. Να δχλαηαη ρσξίο πξφβιεκα ε εθθίλεζή ηνπ ζε ρακειέο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο (ζεξκαηλφκελα 

θίιηξα πεηξειαίνπ ή αληίζηνηρε δηάηαμε απνθπγήο ςχμεο ηνπ πεηξειαίνπ) 
7. Να ππάξρεη γηιέθν αζθαιείαο θσζθνξνχρν 

 

ΒΟΖΘΖΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΦΟΡΣΩΣΖ Ή ΦΟΡΣΩΣΖ ΔΚΚΑΦΔΑ 

 
1. Να θέξεη ιεπίδα απνρηνληζκνχ  
2. Να θέξεη πεξηζηξεθφκελν θάξν 
3. Σα ειαζηηθά ηνπ νρήκαηνο λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε 
4. Να θέξεη πξνβνιείο εξγαζίαο (εκπξφο θαη πίζσ) 
5. Να δχλαηαη ρσξίο πξφβιεκα ε εθθίλεζή ηνπ ζε ρακειέο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο (ζεξκαηλφκελα 

θίιηξα πεηξειαίνπ ή αληίζηνηρε δηάηαμε απνθπγήο ςχμεο ηνπ πεηξειαίνπ) 
6. Να ππάξρεη γηιέθν αζθαιείαο θσζθνξνχρν 

  
 

ηάηηζηα 07-09-2021 
 σ λ η ά τ ζ ε θ ε 

 
 

Βαζίιες Μεηρόποσιος  
Μεταλοιόγος Μεταληθός Σ.Δ.  

 
 
 

ηάηηζηα 07-09-2021 
Δ ι έ γ τ ζ ε θ ε 

Ο Προχζηάκελος  
Σκ. Μειεηώλ θαη Σετληθώλ Έργφλ 

 
 
 

Νηθόιαος Υαιηογηαλλίδες  
Ποιηηηθός Μεταληθός 

 

ηάηηζηα 07-09-2021 
Θ ε φ ρ ή ζ ε θ ε 

Ο Γήκαρτος  
 
 
 

Υρήζηος Εεσθιής 
 

 
 
 
 
 
 
 





 

 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΖΜΟ ΒΟΙΟΤ 
Γ/λζε Σετληθώλ Τπερεζηώλ, Ποιεοδοκίας 
Καη Περηβάιιοληος 
Σκ. Μειεηώλ θαη Σετληθώλ Έργφλ 
Αρηζκός κειέηες: 21/2021 

 
Τπερεζίες Αποτηοληζκού ηοσ Γεκοηηθού Οδηθού Γηθηύοσ 

θαη ηφλ Κοηλοηήηφλ ηοσ Γήκοσ Βοΐοσ,  
Υεηκερηλής Περηόδοσ 2021-2022 

 
 
 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
ΔΚΥΙΟΝΙΣΙΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ (ΠΟΛΤΔΡΓΑΣΖ, ΑΛΑΣΟΓΙΑΝΟΜΔΑ) ΜΔ ΛΔΠΙΓΑ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ 

ΚΑΙ ΑΛΑΣΟΓΙΑΝΟΜΔΑ  
Δθτηοληζηηθό Μετάλεκα (ποισεργάηες, αιαηοδηαλοκέας) κε ιεπίδα αποτηοληζκού θαη 

αιαηοδηαλοκέα, από 100Hp θαη άλφ 
 

 Σα εθρηνληζηηθά κεραλήκαηα (πνιπεξγάηεο, αιαηνδηαλνκέαο) επί ποηλή αποθιεηζκού πξέπεη λα έρνπλ 
ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

1. Σν κεράλεκα λα είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο Απνρηνληζηηθφ (Δθρηνληζηηθφ) κεράλεκα ή πνιπεξγάηεο 
κε ιεπίδα απνρηνληζκνχ θαη αιαηνδηαλνκέα ή αιαηνδηαλνκέαο κε ιεπίδα απνρηνληζκνχ ζηελ 
Άδεηα ηνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ. 

2. Ζ ηππνδχλακε ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο λα είλαη 100 ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 
3. Να θέξνπλ ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπο ιεπίδα απνρηνληζκνχ κε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο ηεο 

ιεπίδαο αξηζηεξά θαη δεμηά. Ζ αιιαγή ηεο δηεχζπλζεο ηεο ιεπίδαο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 
γίλεηαη κε ρεηξηζηήξην πνπ ζα βξίζθεηαη εληφο ηεο θακπίλαο ρεηξηζκνχ. 

4. Να θέξνπλ ζην νπίζζην ηκήκα ή επί θαξφηζαο, πξνζαξκνζκέλν αιαηνδηαλνκέα ρσξεηηθφηεηαο 
ηνπιάρηζηνλ 3,00 θπβηθψλ κέηξσλ κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ πιάηνπο δηαζπνξάο θαη ηεο 
πνζφηεηαο ηνπ αιαηηνχ.  

5. Δμνθιεκέλα ηα ηέιε ρξήζεο ηνπ Μ.Δ. πεξηφδνπ 2021. 
 

 Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζηελ άδεηα ηνπ κεραλήκαηνο. Δάλ θάπνην απφ 
ηα παξαπάλσ δελ αλαγξάθεηαη ξεηά ζ’ απηή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί επί ποηλή αποθιεηζκού καδί κε ηελ 
άδεηα κεραλήκαηνο έξγνπ θαη ηετληθή έθζεζε-περηγραθή απφ Μεραλνιφγν ή Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ζηελ 
νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα (π.ρ. ρσξεηηθφηεηα 
αιαηηέξαο θιπ). 
 Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηειψλ ρξήζεο πεξηφδνπ 2021, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αληίζηνηρν παξαζηαηηθφ 
πιεξσκήο.  
 

ΔΚΚΑΦΔΑ – ΦΟΡΣΩΣΖ  
Δθζθαθέας – Φορηφηής από 70 ίπποσς (Hp) θαη άλφ. 

 
 
 Ο εθζθαθέαο – θνξησηήο επί ποηλή αποθιεηζκού πξέπεη λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη 
παξαθάησ: 

1. Σν κεράλεκα λα είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο εθζθαθέαο θνξησηήο  ζηελ άδεηα κεραλήκαηνο 
έξγνπ. 

2. Να θέξεη ιεπίδα απνρηνληζκνχ 
3. Ζ  ηππνδχλακε ηνπ θηλεηήξα ηνπ κεραλήκαηνο  λα είλαη απφ 70 ίππνπο (ΖΡ) θαη άλσ.  
4. Δμνθιεκέλα ηα ηέιε ρξήζεο ηνπ Μ.Δ. πεξηφδνπ 2021. 

 
Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζηελ άδεηα ηνπ κεραλήκαηνο. Δάλ θάπνην απφ 

ηα παξαπάλσ δελ αλαγξάθεηαη ξεηά ζ’ απηή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί επί ποηλή αποθιεηζκού καδί κε ηελ 
άδεηα κεραλήκαηνο έξγνπ ηετληθή έθζεζε-περηγραθή απφ Μεραλνιφγν ή Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ζηελ νπνία 
λα αλαγξάθνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα. 

Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηειψλ ρξήζεο πεξηφδνπ 2021, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αληίζηνηρν παξαζηαηηθφ 
πιεξσκήο.  





 

 
 

ΦΟΡΣΩΣΖ ΣΡΟΥΟΦΟΡΟ 
Φορηφηής ηροτοθόρος από 70 ίπποσς (Hp) θαη άλφ. 

 
 
 Ο θνξησηήο ηξνρνθφξνο  επί ποηλή αποθιεηζκού πξέπεη λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη 
παξαθάησ: 

1. Σν κεράλεκα λα είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο θνξησηήο  ζηελ άδεηα κεραλήκαηνο έξγνπ. 
2. Να θέξεη ιεπίδα απνρηνληζκνχ 
3. Ζ  ηππνδχλακε ηνπ θηλεηήξα ηνπ κεραλήκαηνο  λα είλαη απφ 70 ίππνπο (ΖΡ) θαη άλσ. 
4. Δμνθιεκέλα ηα ηέιε ρξήζεο ηνπ Μ.Δ. πεξηφδνπ 2021. 

 
Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζηελ άδεηα ηνπ κεραλήκαηνο. Δάλ θάπνην απφ 

ηα παξαπάλσ δελ αλαγξάθεηαη ξεηά ζ’ απηή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί επί ποηλή αποθιεηζκού καδί κε ηελ 
άδεηα κεραλήκαηνο έξγνπ ηετληθή έθζεζε-περηγραθή απφ Μεραλνιφγν ή Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ζηελ νπνία 
λα αλαγξάθνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα. 
 Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηειψλ ρξήζεο πεξηφδνπ 2021, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αληίζηνηρν παξαζηαηηθφ 
πιεξσκήο. 
 
 
 
 
 

ηάηηζηα 07-09-2021 
 σ λ η ά τ ζ ε θ ε 

 
 

Βαζίιες Μεηρόποσιος  
Μεταλοιόγος Μεταληθός Σ.Δ.  

 
 
 

ηάηηζηα 07-09-2021 
Δ ι έ γ τ ζ ε θ ε 

Ο Προχζηάκελος  
Σκ. Μειεηώλ θαη Σετληθώλ Έργφλ 

 
 
 

Νηθόιαος Υαιηογηαλλίδες  
Ποιηηηθός Μεταληθός 

 

ηάηηζηα 07-09-2021 
Θ ε φ ρ ή ζ ε θ ε 

Ο Γήκαρτος  
 
 
 

Υρήζηος Εεσθιής 

 

 

 





 

 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΖΜΟ ΒΟΙΟΤ 
Γ/λζε Σετληθώλ Τπερεζηώλ, Ποιεοδοκίας 
Καη Περηβάιιοληος 
Σκ. Μειεηώλ θαη Σετληθώλ Έργφλ 
Αρηζκός κειέηες: 21/2021 

 
Τπερεζίες Αποτηοληζκού ηοσ Γεκοηηθού Οδηθού Γηθηύοσ 

θαη ηφλ Κοηλοηήηφλ ηοσ Γήκοσ Βοΐοσ,  
Υεηκερηλής Περηόδοσ 2021-2022 

 
 

 

 
ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηελ Πξνθήξπμε. 

 
1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ ππεξεζηψλ  

φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 
Γελ πεξηιακβάλνληαη γεληθά έμνδα, νχηε απνδεκίσζε επηθπιαθήο. 
Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε 
ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εθηφο αλ άιισο 
νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά 
πεξηιακβάλνληαη, φπσο ζα ηζρχζνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηα θάησζη : 

 
1.1.1 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιίζεσλ (ζην Η.Κ.Α., ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), 
δψξσλ ενξηψλ, επηδφκαηνο αδείαο νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλνχ, εμαηξεζίκσλ, λπθηεξηλψλ θιπ. 
ηνπ θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ δηεπζχλνληνο ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηερληθνχ 
εηδηθεπκέλνπ ή φρη, πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ, ησλ εξγνηαμίσλ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ ζπλεξγείσλ 
θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ εξγάδεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ή αιινχ (εληφο θαη εθηφο ηεο 
Διιάδνο) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
Οη δαπάλεο γηα ηελ αζθάιηζε φινπ ηνπ απαζρνινχκελνπ ζην έξγν πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο πεξί Η.Κ.Α, αλεμάξηεηα αλ ε ελ ιφγσ ππεξεζία εθηείλεηαη εληφο ή εθηφο ηεο αζθαιηζηηθήο 
πεξηνρήο Η.Κ.Α θαη ηηο δαπάλεο αζθάιηζεο ζην Η.Κ.Α ή ην Σ..Α θιπ φινπ ηνπ εξγαηνηερληθνχ θαη 
ινηπνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηα εξγνηάμηα θαη ηνπο ινηπνχο ρψξνπο εθηέιεζεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, αλεμάξηεηα αλ δελ ππάγεηαη φιε ε παξερφκελε ππεξεζία ζηηο πεξί Η.Κ.Α 
δηαηάμεηο. 

1.1.2 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο εξγαδφκελνπ πξνζσπηθνχ, κεηαθνξψλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 
κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ. γηα ηελ πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη άιιεο αζθαιίζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.1.3 Οη δαπάλεο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο θπθινθνξίαο ηεο νδνχ, ιήςεο 
πξφζζεησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο φισλ ησλ φκνξσλ 
θαηαζθεπψλ πξνο ηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή 
ηξίησλ, πξφιεςεο πξφθιεζεο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ζε ξέκαηα-πνηάκηα θιπ.  

1.1.4 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάζε είδνπο κεραλήκαηνο ή άιινπ εμνπιηζκνχ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε 
κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε θαη ε αζθάιηζή ηνπο, ε επηβάξπλζε ιφγσ 
απφζβεζεο, ε επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, ε άκεζε απνθαηάζηαζε (φπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα 
ηε δηαηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ε θάζε είδνπο ζηαιία 
ηνπο αλεμαξηήησο αηηίαο, ε απνκάθξπλζή ηνπο καδί κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε δηάιπζε κεηά ην ηέινο 
ησλ εξγαζηψλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά θιπ. 





 

 Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα κεραλήκαηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ, φζν θαη γηα ηπρφλ άιια, πνπ ζα βξίζθνληαη ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο έηνηκα γηα 
ιεηηνπξγία (έζησ θαη αλ δε ρξεζηκνπνηνχληαη) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άιισλ κεραλεκάησλ ζε 
πεξίπησζε βιάβεο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.1.5 Οη δαπάλεο απφ επηβεβιεκέλεο θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλεο απνδφζεηο θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ 
θαη πξνζσπηθνχ, πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ , απφ πηζαλέο 
παξεκβάζεηο, πνπ ζα πξνβάιινπλ νη αξκφδηνη γηα απηά ηα εκπφδηα θνξείο, απφ ηελ αλάγθε εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ.  

1.1.6 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαη απνδεκίσζεο θάζε είδνπο βιάβεο 
ή κε ζπλήζνπο θζνξάο πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
κεηαθνξάο πιηθψλ) θαη ζα νθείινληαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ 
ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.1.7 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ απνζήθεπζε, θχιαμε, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ 
κεραλεκάησλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
πξνο ηνχην πιηθψλ -αλαιψζηκσλ θαη κε - θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνηρείσλ 
εμνπιηζκνχ, αληαιιαθηηθψλ θιπ. 

1.1.8 Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηε ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ απφ ηνλ 
αλάδνρν φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ 
ππνρξεσηηθά ηα κέιε ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο πνπ ζα απαζρνινχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ Τπεξεζία αληίζηνηρα. 
 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ην θνλδχιην γηα ΦΠΑ (24%). 
 

1.3 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ 
Έξγνπ. 

 
 
 
 

ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
 

 
ΑΡΘΡΟ Α-1: Δθτηοληζηηθό Μετάλεκα (ποισεργάηες, αιαηοδηαλοκέας) κε ιεπίδα αποτηοληζκού θαη 
αιαηοδηαλοκέα, από 100Hp θαη άλφ. 
 
Τποσπευηικά Παπελκόμενα Μησανήμαηορ 
Απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή 
 
 ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο απνδεκίσζε γηα ηα παξαθάησ : 
 Σελ εξγαζία (απαζρφιεζε  ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηνχ  ηνπ) γηα εθηέιεζε απνρηνληζκνχ, 
αιαηνδηαλνκήο ή θαη ησλ δχν, ζηα Γεκνηηθά Οδηθά Γίθηπα (ΠΗΝΑΚΑ 1: Γηαδξνκέο – Εώλεο Απνρηνληζκνύ) 
θαη ζηηο Κνηλφηεηεο (ΠΗΝΑΚΑ 2: Θέζεηο Δπζύλεο – Εώλεο Απνρηνληζκνύ Κνηλνηήησλ)   ζχκθσλα κε ηελ 
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζα ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ, νπνηαδήπνηε ψξα θαη εκέξα, αξγίεο, 
εμαηξέζηκεο θ.ι.π.  Ο Αλάδνρνο είλαη  ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηή ζε 
ηαθηνχο ρξφλνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάθνπε 
απαζρφιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, εμαηξνπκέλσλ κφλν ησλ νιηγφιεπησλ δηαθνπψλ, γηα ηνλ εθνδηαζκφ κε 
θαχζηκα, ηελ αιιαγή ή ηελ ζπκπιήξσζε ιηπαληηθψλ θαη ηελ θφξησζε αιαηηνχ θ.ι.π. 
 Χο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηή,  γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ, νξίδεηαη απηφο πνπ 
αξρίδεη κε ηελ παξνπζία ησλ ρεηξηζηψλ, κεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο (χζηεξα απφ ηηο ζρεηηθέο πξνγλψζεηο 
–ΔΜΤ θ.ι.π., εληνιέο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αξκφδησλ Αληηδεκάξρσλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ θιπ) θαη 
πεξαηψλεηαη απηφο ν ρξφλνο κε ηελ απνρψξεζε απηψλ κεηά απφ ηελ άξζε ηεο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο.  
 ε απηφ ηνλ ρξφλν απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνληαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνρηνληζκνχ, 
αιαηνδηαλνκήο ή θαη ησλ δχν ηαπηφρξνλα. 

 Γελ πεξηιακβάλνληαη γεληθά έμνδα, νχηε απνδεκίσζε επηθπιαθήο.  
 ε πεξίπησζε κε απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε. 





 

 Οη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο ψξεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εξγαζηψλ ζα δίλνληαη κφλν απφ ηελ 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βνίνπ.  
 ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη δαπάλεο θάζε είδνπο αθφκα 
θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηψο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσο ηειεησκέλε θαη έληερλε εξγαζία ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. 
(Σηκή γηα 1 ψξα εξγαζίαο εθρηνληζηηθνχ κεραλήκαηνο έξγνπ  πιήξσο εθνδηαζκέλνπ θαη εμνπιηζκέλνπ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δαπαλψλ, θάζε είδνπο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσο ηειεησκέλε 
εξγαζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο).  
 
 
Δθτηοληζηηθό Μετάλεκα (ποισεργάηες, αιαηοδηαλοκέας) κε ιεπίδα αποτηοληζκού θαη αιαηοδηαλοκέα, 
από 100Hp θαη άλφ 
ΔΤΡΩ (Οιογράθφς) :  ΔΞΖΝΣΑ ΔΤΡΩ 
 (Αρηζκεηηθά)   : 60,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ Α-2: Δθζθαθέας – Φορηφηής από 70 ίπποσς (Hp) θαη άλφ. 
 
Τποσπευηικά Παπελκόμενα Μησανήμαηορ 
Απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή 
 
 
 ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο απνδεκίσζε γηα ηα παξαθάησ : 
 Σελ εξγαζία (απαζρφιεζε  ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηνχ  ηνπ) γηα εθηέιεζε απνρηνληζκνχ, ζηα 
Γεκνηηθά Οδηθά Γίθηπα (ΠΗΝΑΚΑ 1: Γηαδξνκέο – Εώλεο Απνρηνληζκνύ) θαη ζηηο Κνηλφηεηεο (ΠΗΝΑΚΑ 2: 
Θέζεηο Δπζύλεο – Εώλεο Απνρηνληζκνύ Κνηλνηήησλ) ζχκθσλα κε ηελ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζα ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, αλάινγα 
κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ, νπνηαδήπνηε ψξα θαη εκέξα, αξγίεο, εμαηξέζηκεο θ.ι.π.  Ο Αλάδνρνο είλαη  
ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηή ζε ηαθηνχο ρξφλνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάθνπε απαζρφιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, εμαηξνπκέλσλ κφλν 
ησλ νιηγφιεπησλ δηαθνπψλ, γηα ηνλ εθνδηαζκφ κε θαχζηκα, ηελ αιιαγή ή ηελ ζπκπιήξσζε ιηπαληηθψλ θ.ι.π. 
 Χο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηή,  γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ, νξίδεηαη απηφο πνπ 
αξρίδεη κε ηελ παξνπζία ησλ ρεηξηζηψλ, κεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο (χζηεξα απφ ηηο ζρεηηθέο πξνγλψζεηο 
–ΔΜΤ θ.ι.π., εληνιέο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αξκφδησλ Αληηδεκάξρσλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ θιπ) θαη 
πεξαηψλεηαη απηφο ν ρξφλνο κε ηελ απνρψξεζε απηψλ κεηά απφ ηελ άξζε ηεο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο.  
 ε απηφ ηνλ ρξφλν απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνληαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνρηνληζκνχ. 

 Γελ πεξηιακβάλνληαη γεληθά έμνδα, νχηε απνδεκίσζε επηθπιαθήο.  
 ε πεξίπησζε κε απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε. 
 Οη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο ψξεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εξγαζηψλ ζα δίλνληαη κφλν απφ ηελ 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βνίνπ.  
 ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη δαπάλεο θάζε είδνπο αθφκα 
θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηψο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσο ηειεησκέλε θαη έληερλε εξγαζία ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. 
 
 





 

(Σηκή γηα 1 ψξα εξγαζίαο εθζθαθέα - θνξησηή πιήξσο εθνδηαζκέλνπ θαη εμνπιηζκέλνπ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δαπαλψλ θάζε είδνπο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσο ηειεησκέλε 
εξγαζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο).  
Δθζθαθέαο – Φνξησηήο από 70 ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 
ΔΤΡΩ (Οιογράθφς) :  ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΩ 
 (Αρηζκεηηθά)   : 40,00 

 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ Α-3:  Φορηφηής ηροτοθόρος από 70 ίπποσς (Hp) θαη άλφ. 
Τποσπευηικά Παπελκόμενα Μησανήμαηορ 
Απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή 
 
 ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο απνδεκίσζε γηα ηα παξαθάησ : 
 Σελ εξγαζία (απαζρφιεζε  ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηνχ  ηνπ) γηα εθηέιεζε απνρηνληζκνχ, ζηα 
Γεκνηηθά Οδηθά Γίθηπα (ΠΗΝΑΚΑ 1: Γηαδξνκέο – Εώλεο Απνρηνληζκνύ) θαη ζηηο Κνηλφηεηεο - Οηθηζκνί 
(ΠΗΝΑΚΑ 2: Θέζεηο Δπζύλεο – Εώλεο Απνρηνληζκνύ Κνηλνηήησλ)   ζχκθσλα κε ηελ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζα ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ, νπνηαδήπνηε ψξα θαη εκέξα, αξγίεο, εμαηξέζηκεο θ.ι.π.  Ο Αλάδνρνο 
είλαη  ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηή ζε ηαθηνχο ρξφλνπο, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάθνπε απαζρφιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, 
εμαηξνπκέλσλ κφλν ησλ νιηγφιεπησλ δηαθνπψλ, γηα ηνλ εθνδηαζκφ κε θαχζηκα, ηελ αιιαγή ή ηελ 
ζπκπιήξσζε ιηπαληηθψλ θ.ι.π. 
 Χο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηή,  γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ, νξίδεηαη απηφο πνπ 
αξρίδεη κε ηελ παξνπζία ησλ ρεηξηζηψλ, κεηά απφ εληνιή ηεο Τπεξεζίαο (χζηεξα απφ ηηο ζρεηηθέο πξνγλψζεηο 
–ΔΜΤ θ.ι.π., εληνιέο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, αξκφδησλ Αληηδεκάξρσλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ θιπ) θαη 
πεξαηψλεηαη απηφο ν ρξφλνο κε ηελ απνρψξεζε απηψλ κεηά απφ ηελ άξζε ηεο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο.   
 ε απηφ ηνλ ρξφλν απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνληαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνρηνληζκνχ. 

 Γελ πεξηιακβάλνληαη γεληθά έμνδα, νχηε απνδεκίσζε επηθπιαθήο. 
 ε πεξίπησζε κε απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε. 
 Οη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο ψξεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εξγαζηψλ ζα δίλνληαη κφλν απφ ηελ 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βνίνπ.  
 ηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη δαπάλεο θάζε είδνπο αθφκα 
θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηψο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσο ηειεησκέλε θαη έληερλε εξγαζία ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ δεκνπξάηεζεο. 
(Σηκή γηα 1 ψξα εξγαζίαο θνξησηή ηξνρνθφξνπ πιήξσο εθνδηαζκέλνπ θαη εμνπιηζκέλνπ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δαπαλψλ θάζε είδνπο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξσο ηειεησκέλε 
εξγαζία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο).  
Φνξησηήο από 70 ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 
ΔΤΡΩ (Οιογράθφς) :  ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΩ 
(Αρηζκεηηθά)   : 40,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

Α/Α 

 

ΔΙΓΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 

 

ΑΠΟΕΖΜΙΩΖ ΑΝΑ ΩΡΑ  (τφρίς ΦΠΑ) 
Δσρφ / ώρα 

1 Δθρηνληζηηθφ Μεράλεκα (πνιπεξγάηεο, 
αιαηνδηαλνκέαο) κε ιεπίδα απνρηνληζκνχ 
θαη αιαηνδηαλνκέα, απφ 100Hp θαη άλσ 

60,00 

2 Δθζθαθέαο – Φνξησηήο απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 40,00 

3 Φνξησηήο απφ 70 ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 
40,00 

 

 

 

 

ηάηηζηα 07-09-2021 
 σ λ η ά τ ζ ε θ ε 

 
 

Βαζίιες Μεηρόποσιος  
Μεταλοιόγος Μεταληθός Σ.Δ.  

 
 
 

ηάηηζηα 07-09-2021 
Δ ι έ γ τ ζ ε θ ε 

Ο Προχζηάκελος  
Σκ. Μειεηώλ θαη Σετληθώλ Έργφλ 

 
 
 

Νηθόιαος Υαιηογηαλλίδες  
Ποιηηηθός Μεταληθός 

 

ηάηηζηα 07-09-2021 
Θ ε φ ρ ή ζ ε θ ε 

Ο Γήκαρτος  
 
 
 

Υρήζηος Εεσθιής 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΖΜΟ ΒΟΙΟΤ 
Γ/λζε Σετληθώλ Τπερεζηώλ, Ποιεοδοκίας 
Καη Περηβάιιοληος 
Σκ. Μειεηώλ θαη Σετληθώλ Έργφλ 
Αρηζκός κειέηες: 21/2021 

 
Τπερεζίες Αποτηοληζκού ηοσ Γεκοηηθού Οδηθού Γηθηύοσ 

θαη ηφλ Κοηλοηήηφλ ηοσ Γήκοσ Βοΐοσ,  
Υεηκερηλής Περηόδοσ 2021-2022 

 
 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη θαζίζηαηαη αδχλαηνο νπνηνζδήπνηε πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνο αλάζεζε πνζφηεηαο ππεξεζηψλ δηφηη ε 
πξνκέηξεζε είλαη αδχλαηε απφ ηε θχζε ηεο ζχκβαζεο, ιφγσ αδπλακίαο επαθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ αθνχ ην είδνο θαη νη πνζφηεηεο απηψλ επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο κε έληνλα ζηνηρεία 
κεηαβιεηφηεηαο θαη αδπλακίαο καθξνρξφληαο πξφβιεςεο φπσο:  

 Οη ρηνλνπηψζεηο 

 Ο παγεηφο θαη γεληθά νη επηθξαηνχζεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο  

 Οη δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο  

 Οη έληνλεο βξνρνπηψζεηο  

 Οη θαηνιηζζήζεηο, πηψζεηο δέληξσλ, θζνξέο νδνζηξσκάησλ θ.α.. 

 

 Λφγσ ησλ αλσηέξσ, ε εθηίκεζε γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ απνρηνληζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ θαη ησλ 
Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ απνθαηαζηάζεσλ  θπζηθψλ επηπηψζεσλ (θαηνιηζζήζεηο, 
πηψζεηο δέληξσλ, θζνξψλ νδνζηξσκάησλ θ.α.) θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ παγεηνχ, πξνέθπςε απφ ην θφζηνο ησλ 
ηειεπηαίσλ εηψλ ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Βνΐνπ.  
 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ  σε 
ΕΤΡΩ                               

(κατ’ εκτίμηση) 
ΤΝΟΛΟ 

 

 

1 

ΤΠΖΡΔΙΔ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ 

ΣΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΒΟΪΟΤ ΥΔΙΜΔΡΙΝΖ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 

2021-2022 
. 

1 ΤΕΜ 36.260,00 36.260,00 

 

    ΤΝΟΛΟ 36.260,00 €  

    ΦΠΑ 24% 8.702,40 €  

    ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 44.962,40 €  
 χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ κε ηίηιν ΤΠΖΡΔΙΔ 
ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ  ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ  ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΟΪΟΤ 
ΥΔΙΜΔΡΙΝΖ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2021-2022εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 44.962,40€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 
24%. 
 
 

ηάηηζηα 07-09-2021 
 σ λ η ά τ ζ ε θ ε 

 
 

Βαζίιες Μεηρόποσιος  
Μεταλοιόγος Μεταληθός Σ.Δ.  

 
 
 

ηάηηζηα 07-09-2021 
Δ ι έ γ τ ζ ε θ ε 

Ο Προχζηάκελος  
Σκ. Μειεηώλ θαη Σετληθώλ Έργφλ 

 
 
 

Νηθόιαος Υαιηογηαλλίδες  
Ποιηηηθός Μεταληθός 

 

ηάηηζηα 07-09-2021 
Θ ε φ ρ ή ζ ε θ ε 

Ο Γήκαρτος  
 
 
 

Υρήζηος Εεσθιής 

 





 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΖΜΟ ΒΟΙΟΤ 
Γ/λζε Σετληθώλ Τπερεζηώλ, Ποιεοδοκίας 
Καη Περηβάιιοληος 
Σκ. Μειεηώλ θαη Σετληθώλ Έργφλ 
Αρηζκός κειέηες: 21/2021 

Τπερεζίες Αποτηοληζκού ηοσ Γεκοηηθού Οδηθού Γηθηύοσ 
θαη ηφλ Κοηλοηήηφλ ηοσ Γήκοσ Βοΐοσ,  

Υεηκερηλής Περηόδοσ 2021-2022 
 

 
ΑΝΑΛΤΖ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ 1 : ΓΙΑΓΡΟΜΔ – ΕΩΝΔ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ 

Α/Α 
ΓΗΑΓΡΟΜΖ – ΕΧΝΖ 

ΑΠΟΥΗΟΝΗΜΟΤ 
ΔΗΓΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
ΣΔΜ 

ΧΡΔ 
ΔΡΓΑΗΑ 

ΣΗΜΖ/ΧΡΑ ΤΝΟΛΟ 

1(**2) 

α)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Μειηδφλη. 
β)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Αιηάθκνλαο. 
γ)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Υεηκεξηλφ – 
Μνιφρα – Πιαηαληά – ήκαληξν – 
φξηα Ν. Καζηνξηάο. 
δ)ήκαληξν – Γ/ζεΔπαξρ. Οδνχ 
(ηέξλα).  

Θα ρξεζηκνπνηεζεί         
Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ 
- - - 0,00 € 

2(**2) 

α)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Αεδνλνρψξη 
– Υνξεγφο – Γ/ζε Δπαξρηαθήο 
Οδνχ  β)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ - 
Αζπξνχια – Μεζφινγγνο                                             
γ)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ - 
Κξπνλέξη. 
δ) Υνξεγφο – Λεπθνζέα - Απηδέα - 
Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ. 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί         
Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ 
- - - 0,00 € 

3(**2) 

α)Νεάπνιε – Ππισξί – Αμηφθαζηξν 
– Γ/ζε γηα Κιήκα – Κιήκα.                                       
β) Αμηφθαζηξν - Γ/ζε Δπαξρηαθήο 
Οδνχ.                                                                                 
γ) Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ - 
Πνιχιαθθνο                                                                     
δ) Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ - 
Παλάξεηε - Σξαπεδίηζα 
ε) Ππισξί – Λνπθφκη – φξηα 
Κνηλφηεηαο Σζνηπιίνπ 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί         
Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ 
- - - 0,00 € 

4 

α)Σζνηχιη – Ρφθαζηξν β)Σζνηχιη -  
Αλζνρψξη – Φπηψθη – φξηα Ν. 
Γξεβελψλ. 
γ)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ – 
ηαπξνδξφκη – Λεπθάδη – Βξνληή – 
Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ.   
δ) Σζνηχιη - Βξνληή - Λεπθάδη - 
Γ/ζε Γεκνηηθήο Οδνχ πξνζ 
ηαπξνδξφκη - ηαπξνδξφκη                                                                                                                                          
ε)Γ/ζε Γεκνηηθήο Οδνχ πξνο 
ηαπξνδξφκη - Γ/ζε Δπαξρηαθήο 
Οδνχ 

Δθρηνληζηηθφ 
Μεράλεκα 
(πνιπεξγάηεο, 
αιαηνδηαλνκέαο) κε 
ιεπίδα απνρηνληζκνχ 
θαη αιαηνδηαλνκέα, 
απφ 100Hp θαη άλσ 

1 50,00 60,00 € 3.000,00 € 





 

5 

α)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ – Λεχθε – 
Κιεηζψξεηα. 
 β)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ – 
Λπθλάδεο – Γηρείκαξξν – 
Γακαζθεληά. 
γ)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ – Αριαδηά 
– Κνηιάδη – Αλζνχζα. 
δ)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ – Σξηάδα 

Δθρηνληζηηθφ 
Μεράλεκα 
(πνιπεξγάηεο, 
αιαηνδηαλνκέαο) κε 
ιεπίδα απνρηνληζκνχ 
θαη αιαηνδηαλνκέα, 
απφ 100Hp θαη άλσ 

1 45,00 60,00 € 2.700,00 € 

6 

α)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Γίινθν. 
β)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Αγ. σηήξα.                                                                                            
γ)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Λνχβξε – 
Κξηκίλη – Ρνδνρψξη – φξηα Ν. 
Γξεβελψλ. 

Δθρηνληζηηθφ 
Μεράλεκα 
(πνιπεξγάηεο, 
αιαηνδηαλνκέαο) κε 
ιεπίδα απνρηνληζκνχ 
θαη αιαηνδηαλνκέα, 
απφ 100Hp θαη άλσ 

1 50,00 60,00 € 3.000,00 € 

7(**2) 

α)Η.Μ. Μηθξνθάζηξνπ – 
Μηθξφθαζηξν – Καινλέξη – Γ/ζε 
Δζλ. Οδνχ Κνδάλεο Ησαλλίλσλ. 
β)Αγ. Κπξηαθή – Γαιαηηλή. 
γ) ηάηηζηα – Γ/ζε Δζλ. Οδνχ 
Κνδάλεο Γξεβελψλ 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί         
Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ 
- - - 0,00 € 

ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΘΔΔΙ ΔΤΘΤΝΖ – ΕΩΝΔ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ, ΟΙΚΙΜΩΝ 

Α/Α 
ΓΗΑΓΡΟΜΖ – ΕΧΝΖ 

ΑΠΟΥΗΟΝΗΜΟΤ 
ΔΗΓΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
ΣΔΜ 

ΧΡΔ 
ΔΡΓΑΗΑ 

ΣΗΜΖ/ΧΡΑ ΤΝΟΛΟ 

  Κνηλφηεηαηάηηζηαο 
Θα ρξεζηκνπνηεζεί         

Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ 
Βνΐνπ. 

- - - 0,00 € 
 1(**2) ΚνηλφηεηαΠαιαηνθάζηξνπ 

  ΚνηλφηεηαΓαθλεξνχ 

  ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

2 

ΚνηλφηεηαΝεάπνιεο 
Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 32,00 40,00 € 1.280,00 € 

ΚνηλφηεηαΠεξηζηέξαο – Γ/ζε 
Δζληθήο Οδνχ 

ΚνηλφηεηαΚαιιηζηξάηη– Γ/ζε 
Δζληθήο Οδνχ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

3 

Κνηλφηεηα Γαιαηηλήο Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 24,00 40,00 € 960,00 € 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

4 

ΚνηλφηεηαΔξάηπξαο Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 

1 32,00 40,00 € 1.280,00 € 
Κνηλφηεηαηζαλίνπ 

ΚνηλφηεηαΝακάησλ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 





 

ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

5 

ΚνηλφηεηαΚαινλεξίνπ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 24,00 40,00 € 960,00 € 
ΚνηλφηεηαΜηθξνθάζηξνπ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

6 

ΚνηλφηεηαΠειεθάλνπ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 32,00 40,00 € 1.280,00 € 
ΚνηλφηεηαΓξπνβνχλνπ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

7 

ΚνηλφηεηαΥεηκεξηλνχ 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 45,00 40,00 € 1.800,00 € 

ΚνηλφηεηαΜνιφραο 

ΚνηλφηεηαΠιαηαληάο 

Κνηλφηεηαήκαληξνπ 

Κνηλφηεηαηέξλαο 

ΚνηλφηεηαΒειαληδηάο 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

8 

ΚνηλφηεηαΠπισξίνπ 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 32,00 40,00 € 1.280,00 € 

ΚνηλφηεηαΠεπνληάο – Γ/ζεΔζ.Οδνχ 

ΚνηλφηεηαΑμηνθάζηξνπ 

ΚνηλφηεηαΠνιχιαθθνπ 

ΚνηλφηεηαΣξαπεδίηζαο 

ΚνηλφηεηαΚιήκα 

ΚνηλφηεηαΠαλάξεηεο 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

9 

ΚνηλφηεηαΚξπνλεξίνπ 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 40,00 40,00 € 1.600,00 € 

ΚνηλφηεηαΑζπξνχιαο 

ΚνηλφηεηαΜεζφινγγνπ 

ΚνηλφηεηαΥνξεγνχ 

ΚνηλφηεηαΛεπθνζέαο 

ΚνηλφηεηαΑεδνλνρσξίνπ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

10 ΚνηλφηεηαΑιηάθκσλ 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 20,00 40,00 € 800,00 € 
ΚνηλφηεηαΜειηδνλίνπ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

11 

Κνηλφηεηαθαινρσξίνπ 
Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 30,00 40,00 € 1.200,00 € 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

12 
ΚνηλφηεηαΠεληάινθνο 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 

1 56,00 40,00 € 2.240,00 € ΚνηλφηεηαΒπζφο 

ΚνηλφηεηαΓίινθν 





 

ΚνηλφηεηαΑγ. σηήξα ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

13 

ΚνηλφηεηαΣζνηπιίνπ 
Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 45,00 40,00 € 1.800,00 € 

ΚνηλφηεηαΑλζνρσξίνπ 

ΚνηλφηεηαΦπηψθη 

ΚνηλφηεηαΛνπθφκη 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

14 

ΚνηλφηεηαΑπηδέαο 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 40,00 40,00 € 1.600,00 € 

ΚνηλφηεηαΒξνληήο 

ΚνηλφηεηαΛεπθαδίνπ 

ΚνηλφηεηαΟκαιήο 

ΚνηλφηεηαΓιπθνθεξαζηάο 

Κνηλφηεηαηαπξνδνκίνπ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

15 

ΚνηλφηεηαΑγηάζκαηνο 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 40,00 40,00 € 1.600,00 € 

ΚνηλφηεηαΓηρείκαξξνπ 

ΚνηλφηεηαΛπθλάδσλ 

ΚνηλφηεηαΠιαθίδαο 

ΚνηλφηεηαΓακαζθεληάο 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

16 

ΚνηλφηεηαΑγίσλΘενδψξσλ 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 35,00 40,00 € 1.400,00 € 

ΚνηλφηεηαΑριαδηάο 

ΚνηλφηεηαΚνηιάδη 

ΚνηλφηεηαΑλζνχζαο 

ΚνηλφηεηαΛεχθεο 

ΚνηλφηεηαΣξηάδαο 

ΚνηλφηεηαΑγ. Αλαξγχξσλ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

17 

ΚνηλφηεηαΚιεηζψξεηαο 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 50,00 40,00 € 2.000,00 € 

ΚνηλφηεηαΓξαγαζηάο 

ΚνηλφηεηαΕψλεο 

ΚνηλφηεηαΠνιπθάζηαλνπ 

ΚνηλφηεηαΓάθλεο 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

18 

ΚνηλφηεηαΑπγεξηλνχ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 35,00 40,00 € 1.400,00 € 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

19 

ΚνηλφηεηαΚνξπθήο Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

1 45,00 40,00 € 1.800,00 € 
ΚνηλφηεηαΥξπζαπγήο 

ΚνηλφηεηαΜφξθεο 

ΚνηλφηεηαΒνπρσξίλαο 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

20 ΚνηλφηεηαΚξηκήλη Δθζθαθέαο – 1 32,00 40,00 € 1.280,00 € 





 

ΚνηλφηεηαΛνχβξεο Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ 
ή Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη άλσ. 

ΚνηλφηεηαΡνδνρψξη 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

    
ΤΝΟΛΟ 36.260,00 € 

    
Φ.Π.Α.  24% 8.702,40 € 

    
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 44.962,40 € 

 
 
 
 

 

 

ηάηηζηα 07-09-2021 
 σ λ η ά τ ζ ε θ ε 

 
 

Βαζίιες Μεηρόποσιος  
Μεταλοιόγος Μεταληθός Σ.Δ.  

 
 
 

ηάηηζηα 07-09-2021 
Δ ι έ γ τ ζ ε θ ε 

Ο Προχζηάκελος  
Σκ. Μειεηώλ θαη Σετληθώλ Έργφλ 

 
 
 

Νηθόιαος Υαιηογηαλλίδες  
Ποιηηηθός Μεταληθός 

 

ηάηηζηα 07-09-2021 
Θ ε φ ρ ή ζ ε θ ε 

Ο Γήκαρτος  
 
 
 

Υρήζηος Εεσθιής 

 

  





 

 
ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΖΜΟ ΒΟΙΟΤ 
Γ/λζε Σετληθώλ Τπερεζηώλ, Ποιεοδοκίας 
Καη Περηβάιιοληος 
Σκ. Μειεηώλ θαη Σετληθώλ Έργφλ 
Αρηζκός κειέηες: 21/2021 

 
Τπερεζίες Αποτηοληζκού ηοσ Γεκοηηθού Οδηθού Γηθηύοσ 

θαη ηφλ Κοηλοηήηφλ ηοσ Γήκοσ Βοΐοσ,  
Υεηκερηλής Περηόδοσ 2021-2022 

 
 

 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
(ΔΙΓΙΚΖ – ΓΔΝΙΚΖ) 

 
 

Άπθπο 1ο – Ανηικείμενο  
 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε κίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ (ΜΔ) κε ηνλ ρεηξηζηή ηνπο, γηα ηνλ 
απνρηνληζκφ, γηα ηελ εξγαζία απνθαηαζηάζεσο παξάιιεισλ θπζηθψλ επηπηψζεσλ (θαηνιίζζεζε, πηψζε 
δέληξσλ θ.α.) θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παγεηνχ, γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν 2021 -2022 ζην Γεκνηηθφ Οδηθφ 
Γίθηπν, εληφο ησλ νηθηζκψλ ησλ Κνηλνηήησλ, θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε θηελνηξνθηθέο 
κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ.  

Με ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 3852/2010 (Καιιηθξάηεο) ν Γήκνο Βνΐνπ θαηέζηε έλαο απφ ηνπο 
κεγαιχηεξνπο ζε έθηαζε Γήκνπο ηεο ρψξαο, κε κεγάιν πιήζνο θαη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ Σνπηθψλ 
Κνηλνηήησλ θαη ησλ Οηθηζκψλ θαζψο θαη κε έληνλν γεσγξαθηθφ αλάγιπθν. Ο ππάξρνλ ζηφινο θαη ην 
αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ δελ επαξθεί γηα ηνλ άκεζν θαη ηαπηφρξνλν απνρηνληζκφ ηνπ Γεκνηηθνχ 
Οδηθνχ Γηθηχνπ θαη ησλ νηθηζκψλ ηνπ. 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπνληαη εξγαζίεο απνρηνληζκνχ, αιαηνδηαλνκήο, ειθπζκνχ 
αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ θαη εκπνδίσλ πνπ εκπνδίδνπλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ Γεκνηηθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ 
θαζψο θαη άιιεο εξγαζίεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
πξνθχπηνπλ ζην νδηθφ δίθηπν πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη έπεηηα απφ ηα αληίζηνηρα θαηξηθά θαηλφκελα, θαηφπηλ 
εληνιψλ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο.  

Ζ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο θαη ηνπο φξνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 

ε πεξίπησζε κε απαζρφιεζεο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ, ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία 
απνδεκίσζε. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη γεληθά έμνδα νχηε απνδεκίσζε επηθπιαθήο. 

Πξνυπφζεζε απαζρφιεζεο ησλ κεραλεκάησλ απνηειεί ε χπαξμε άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ε λφκηκε 
θπθινθνξία ηνπο. 

Απαξαίηεηε επίζεο πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, απνηειεί ε απνδνρή απφ ηνλ ππνςήθην 
Αλάδνρν (κε θαηάζεζε Τπεχζπλεο Γήισζεο απνδνρήο ηνπ φξνπ) ηεο ηνπνζέηεζεο ζην πξνζθεξφκελν 
κεράλεκα, κε έμνδα ηνπ Γήκνπ θαη γηα ην δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, κεραληζκνχ 
εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο θαη ηεο πνξείαο ηνπ κηζζσκέλνπ κεραλήκαηνο (GPS). Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
απνζηέιινληαη απφ ην ππφ ηνπνζέηεζε ζχζηεκα εληνπηζκνχ, ζα εληαρζνχλ ζην ζπλνιηθφ πξφγξακκα 
παξαθνινχζεζεο ζηφινπ ησλ κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο Βνΐνπ, πξνθεηκέλνπ γηα 
ιφγνπο αζθαιείαο, ειέγρνπ θαη νινθιεξσκέλεο επέκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ, ζην 
πιαίζην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή, έγθαηξε θαη αζθαιήο αληηκεηψπηζε. Σν 
ζχζηεκα εληνπηζκνχ κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, κε έμνδα ηνπ Γήκνπ, ζα απεγθαηαζηαζεί απφ ην κηζζσκέλν 
κεράλεκα θαη ζα επηζηξαθεί ζηνλ Γήκν Βνΐνπ.  

Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ιάβνπλ ππόςε, θαηά ηελ επηινγή ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηνλ      
ΠΗΝΑΚΑ 2 : ΘΔΔΗ ΔΤΘΤΝΖ – ΕΩΝΔ ΑΠΟΥΗΟΝΗΜΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ, ηε ζηελόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη 
δεπηεξεύνπζεο νδνύο, θπξίσο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ/νηθηζκώλ θαη ηε δπλαηόηεηα ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ 
ζηηο εξγαζίεο απνρηνληζκνύ εθηειώληαο ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πξνζθέξνληαο κεράλεκα γηα ην νπνίν, ην 
κέγεζόο ηνπ, δελ ζα απνηειέζεη πξόβιεκα δηέιεπζεο θαη εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη 
αλσηέξσ. Άξλεζε απνρηνληζκνύ από ηνλ Αλάδνρν ιόγσ δπζρέξεηαο ή αδπλακίαο απνρηνληζκνύ ζηελώλ νδώλ 
θξίλεηαη αληηζπκβαηηθή.  

Τπεχζπλνη γηα ηε λφκηκε θπθινθνξία είλαη κφλν νη θάηνρνη ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ. ε πεξίπησζε 
δεκηψλ ή νπνπδήπνηε αηπρήκαηνο, ν ηδηνθηήηεο ηνπ κηζζσκέλνπ κεραλήκαηνο ζεσξείηαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο θαη δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε δεκηάο ή αηπρήκαηνο πξνο ηξίηνπο ν 
ηδηνθηήηεο ηνπ κεραλήκαηνο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε.  

Ζ δαπάλε γηα ηνλ απνρηνληζκφ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 44.962,40€ (ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ΦΠΑ 





 

24%) θαη  έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο ζηνλ Κ.Α. 30.6236.01 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ 
Βνΐνπ θαη ζα πξνβιεθζεί πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ην απφ 19-
08-2021 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 

Κσδηθφο CPV: 90620000-9  Τπεξεζίεο Δθρηνληζκνχ 
 
 

 
Άπθπο 2ο – Ηζσύοςζερ Γιαηάξειρ 
 
 Ζ  κίζζσζε κεραλήκαηνο κε ρεηξηζηή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο απηνχ φπσο απηέο ηζρχνπλ.  
 Ζ δηαδηθαζία ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 
1) Σνπ Ν. 4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) 
Σνπ Ν. 4782/2021 Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 
γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. 
 2) ηνπ Ν. 3643/2006 (Νένο Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), 
 3) ηνπ Ν. 3852/2010 (Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο)   
4) Σνπ Ν. 4152/ΦΔΚ 107 Α’/9-5-2013 «Δπείγνληα µέηξαεθαξµνγήο ησλ λφµσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 
4127/2013» θαη ηδίσο ηεο Ε’ παξαγξάθνπ ηνπ. 
5) Σνπ Ν. 4013/ΦΔΚ 204 Α’/15-9-2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ∆εµνζίσλπµβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ ∆εµνζίσλπµβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 
3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
7) Σνλ Ν. 4270/2014. 
8) Σεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρχζµηζε ησλ 
εηδηθφηεξσλ ζεµάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
∆εµνζίσλπµβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ θαη 
∆ηθηχσλ». 
9) Σν N. 3861/ΦΔΚ 112 Α’/13-7-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα » 
θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
10) Σν Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ120/A/29-5-2013)«Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 
Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 
85/Α/7-4-2014), 
11) Σελ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» 
12) Σελ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιηνο κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ 
χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)». 
13) Σελ απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 56902/215/19-5-2017 (ΦΔΚ 1924/2-6-2017 ηεχρνο Β') 
θαζψο θαη φισλ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη λνκνζεζίαο. 
14) Σσλ λφκσλ 4491/2017, 4497/2017, 4482/2017 θαη 4472/2017. (ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412/2016) 
θαζψο θαη φισλ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη λνκνζεζίαο. 
 
 
Άπθπο 3ο – Γιάπκεια ύμβαζηρ  
 
 Οη κηζζψζεηο κεραλεκάησλ κε ρεηξηζηή ζα εθηειεζηνχλ ηκεκαηηθά θαη φπνηε πξνθχπηεη αλάγθε 
απνρηνληζκνχ ή/θαη αιαηνδηαλνκήο θαζψο θαη ειθπζκνχ αθηλεηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ ή άιισλ εκπνδίσλ πνπ 
ηπρφλ εκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία ζην Γεκνηηθφ Οδηθφ Γίθηπν. Λφγσ ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή 
ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, ησλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ηνπ νξεηλνχ φγθνπ νξίδεηαη εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
ζχκβαζεο ε 30/04/2022 (ιήμε ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ). 
 
 
 
 





 

 
Άπθπο 4ο – Δγγςήζειρ ςμμεηοσήρ  -- Δγγςήζειρ Καλήρ Δκηέλεζηρ  
 
 

1. Δγγύεζε ζσκκεηοτής 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο απηφ 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην αξ. 21 ηνπ Ν.4782/2021, απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο ην χςνο 
ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ήηνη ζην πνζφ ησλ επηαθνζίσλ 
είθνζη πέληε επξψ θαη είθνζη ιεπηψλ – 725,20€) 
 

2. Δγγύεζε θαιής εθηέιεζες 

α) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ. 

β) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο, 
απφ ηνλ Αλάδνρν, ησλ φξσλ πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. 

γ) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεηζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ 
ησλφξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαοαξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ 
αλαδφρνπ. 

γ) Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 
 Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4782/2021. 
 
 
Άπθπο 5ο – Σεσνικά ηοισεία Πποζθοπών 
 
Με ηελ πξνζθνξά θάζε δηαγσληδφκελνπ ζα δίλνληαη: 
1. Φσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο ηνπ κεραλήκαηνο. 
2. Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηελ εκέξα ηεο 
δεκνπξαζίαο. 
3. ε πεξίπησζε πνπ Σερληθά ηνηρεία δελ απνηππψλνληαη ζηελ άδεηα ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζεί επί ποηλή αποθιεηζκού καδί κε ηελ άδεηα κεραλήκαηνο έξγνπ ηετληθή έθζεζε-περηγραθή απφ 
Μεραλνιφγν ή Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ 
αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα. 
4. Παξαζηαηηθφ πιεξσκήο Σειψλ Υξήζεο Μ.Δ. γηα ην έηνο 2021. 
5. ε πεξίπησζε πνπ Πξνζθνξά πεξηιακβάλεη θαη Μεραλήκαηα Έξγνπ πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ 
Πξνζθέξνληα, Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ πξνζθεξφκελνπ Μεραλήκαηνο Έξγνπ φηη έιαβε γλψζε 
ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα κηζζψζεη ην κεράλεκά  ηνπ ζηνλ πξνζθέξνληα (ζηνηρεία 
πξνζθέξνληαΟλνκ/λπκν, ΑΦΜ θιπ) αλ απηφο αλαθεξπρηεί Αλάδνρνο.   
6. Τπεχζπλε Γήισζε απνδνρήο ηνπνζέηεζεο, κε έμνδα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπθαη γηα ην δηάζηεκα πνπ δηαξθεί 
ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, κεραληζκνχ εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο θαη πνξείαο ηνπ κηζζσκέλνπ κεραλήκαηνο 
(GPS).  
 
 
Άπθπο 6ο – Οικονομικά  ηοισεία Πποζθοπών 
 
 Οη ελδηαθερόκελοη ζα θαηαζέζοσλ ηης  προζθορές ηοσς ιακβάλοληας σπόυε ηοσς πίλαθες : 
ΠΙΝΑΚΑ 1 θαη ΠΙΝΑΚΑ 2 (βι. Σετληθή Περηγραθή___Παράγραθο: ΓΙΑΓΡΟΜΔ – ΘΔΔΙ ΔΤΘΤΝΖ – 
ΕΩΝΔ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ηες αρίζκ. 21/2021κειέηες ηοσ Γήκοσ Βοΐοσ). Οη προζθέροληες δύλαηαη λα 
θαηαζέζοσλ προζθορές γηα κία ή περηζζόηερες ΓΙΑΓΡΟΜΔ ηοσ ΠΙΝΑΚΑ 1 θαζώς θαη προζθορές γηα 
κία ή περηζζόηερες Θέζεης Δσζύλες ηοσ ΠΙΝΑΚΑ 2.  

Σο ποζό προζθοράς (φρηαία αληηκηζζία) ζα είλαη ζε ΔΤΡΩ τφρίς ΦΠΑ θαη ζα αλαθέρεηαη 
αρηζκεηηθά θαη οιογράθφς. 





 

Ζ ζύγθρηζε ηφλ προζθορώλ ζα δίλεηαη αλά Γηαδροκή (ΠΙΝΑΚΑ 1) ή αλά ΘΔΖ ΔΤΘΤΝΖ 
(ΠΙΝΑΚΑ 2) θαη αλάδοτος ζα θρηζεί ασηός ποσ ζα προζθέρεη ηελ τακειόηερε ηηκή.  

Προζθορές ποσ ζα θέροσλ ηηκές κεγαιύηερες από ηο Σηκοιόγηο ηες κειέηες αλά κετάλεκα, 
θρίλοληαη απαράδεθηες θαη απορρίπηοληαη.  
 Σο θάζε Μετάλεκα Έργοσ κε ηο οποίο ζα ζσκκεηέτεη ο δηαγφληδόκελος ζα κπορεί λα ιάβεη κέρος 
κόλο ζε κία ΓΙΑΓΡΟΜΖ (ΠΙΑΝΑΚΑ 1) ή κία ΘΔΖ ΔΤΘΤΝΖ (ΠΙΝΑΚΑ 2).  
 
 
 
Άπθπο 7ο- Υπόνορ Ηζσύορ Πποζθοπών 
 

Οη πξνζθνξέο γηα φινπο φζνπο έρνπλ ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 
δψδεθα (12) κήλεο, απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

H ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη θαη’αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 
πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηαηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Μεηά απφ ηε ιήμε θαη 
ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ ρξνληθνχ νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεοκαηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηάπεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε 
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαοεμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνίθνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία κπνξνχλ λαεπηιέμνπλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνληνπο δεηεζεί πξηλ απφ ηελ 
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ζ δηαδηθαζίααλάζεζεο ζπλερίδεηαη κε 
φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.Αλ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο 
ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρήδχλαηαη, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ,λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ 
απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπληελ πξνζθνξά ηνπο. 

 Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 4782/2021 (Υξφλνο Ηζρχνο 
Πξνζθνξψλ – Σξνπνπνίεζε ησλ παξ. 1, 2, 3 θαη 4 θαη πξνζζήθε παξ. 5 ζην αξ. 97 ηνπ Ν. 4412/2016)  

 
 

Άπθπο 8ο  Καηακύπυζη – ύνατη ζύμβαζηρ 
 
1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372.ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 
αγαζψλ ή παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή, αηηηνινγεκέλα θαη θαηφπηλ γλψκεο ηνπαξκνδίνπ 
γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε 
πνζφηεηα, αγαζψλ ήπαξερφκελσλ ππεξεζηψλ,απφ απηήλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο,εθφζνλ ν ζρεηηθφο φξνο έρεη πεξηιεθζεί ζε απηά.Με ηελ απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε γηα ηννγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) κέρξη θαη ην εθαηφλ 
είθνζη ηνηοεθαηφ (120%) ηεο πνζφηεηαο αγαζψλ ή παξερφκελσλππεξεζηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. 
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ 
κέξνοζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθηφοαπφ ηνπο νξηζηηθψο απνθιεηζζέληεο θαη ηδίσο, 
φζνποαπνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ72, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. Δθφζνλ, ε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, ε θνηλνπνίεζεηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ γίλεηαη κέζσ 
ηνπ ΔΖΓΖ. 
3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
α) ε απφθαζε θαηαθχξσζεο έρεη θνηλνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2, 
β) ζε ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία άλσ ησλ νξίσληνπ άξζξνπ 118, πεξί απεπζείαο αλάζεζεο, θαη ησλ εμήληα 
ρηιηάδσλ (60.000) επξψ γηα ηηο ζπκβάζεηο ελεξγεηψληερληθήο βνήζεηαο ηνπ άξζξνπ 119, παξέιζεη άπξαθηε 
επξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία 
άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠθαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο 
θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο,κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο 
πξνζσξηλήο δηαηαγήο,ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 372, πεξί 
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ζηνπεδίν πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
γ) έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνοαπφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 
324έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127), εθφζνλ απαηηείηαη, θαη 





 

δ) ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ππνβάιιεη έπεηηα απφζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ 
ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α, πεξίππνγξαθήο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ 
χκβαζεο,ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ άξζξνπ104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 
4. Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρνλα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 
ηελθνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 
5. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηεο παξ. 4 ζηνλ αλάδνρν. 
6. Οη ζπκβάζεηο πνπ αλαηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηελπαξ. 4 θαη ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 39 
θαηβαζίδνληαη ζε ζπκθσλία - πιαίζην ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο νπνίαο νη πξνζθνξέο ππνβιήζεθαλ κε 
ηεκνξθή ειεθηξνληθψλ θαηαιφγσλ ηνπ άξζξνπ 35, θαηε εθηέιεζή ηεο γίλεηαη κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 
θαηαιφγσλ ηνπ άξζξνπ 35, νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζηνπιαίζην Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ 
ζχκθσλα κεηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 35, θαζψο θαη νη ζπκβάζεηο ηνπάξζξνπ 118Α, ζεσξνχληαη ζπλαθζείζεο κε 
ηελ θνηλνπνίεζε εληνιήο αγνξάο, πνπ ηζνδπλακεί κε απφθαζεαλάζεζεο, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηνλ 
αλάδνρν.ηελ πεξίπησζε απηήλ ε εληνιή αγνξάο επέρεη ζέζεεγγξάθνπ ζπκθσλεηηθνχ κε ηελ έλλνηα ηνπ 
άξζξνπ 130ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143). 
7. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηνζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 
ζηελεηδηθή πξφθιεζε, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 
θαηαπίπηεηππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήοηνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 
103 γηαηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελεπιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά.Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηαηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 1ηνπ άξζξνπ 106. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 
κπνξεί, ζηελ πεξίπησζε απηήλ, λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, 
ηδίσο δπλάκεηησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 
8. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ πξφζθιεζε ηεο παξ. 4 εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα(60) 
εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο 
επηηαθηηθνχιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλαλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα 
απέρεη απφηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη εεγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα 
αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ.». 
 

Ζ Καηαθχξσζε – χλαςε χκβαζεο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ Ν. 4782/2021 (Καηαθχξσζε – 
χλαςε χκβαζεο – Αληηθαηάζηαζε ηνπ αξ. 105 ηνπ Ν. 4412/2016)  
 
Άπθπο 9ο  Ολοκλήπυζη εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ – Παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ παποσήρ 
γενικών ςπηπεζιών 
 

 Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) ε πεξίπησζε 
πξνκήζεηαο παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή ζε πεξίπησζε πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 
ππνιείπεηαη ηεο ζχκβαζεο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν. ε πεξίπησζε 
παξνρήο ππεξεζηψλ, απηέο παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξεζίαο, ην 
αληηθείκελν πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηνπ ζπκβαηηθνχ, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην 
αξκφδην φξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή γηα ηελ πεξαίσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηε 
δηαθήξπμε.  β) Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά ή νη ππεξεζίεο πνπ παξαδφζεθαλ. γ) 
Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη 
δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη 
ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.     
 
1. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο, πνπ 
ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 221,πεξί νξγάλσλ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
θαηεθηέιεζεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. 
Καηά παξέθθιηζε απφ ηα αλαθεξφκελα, ζην πξψηνεδάθην, γηα ηελ παξαιαβή ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ 
κεεθηηκψκελε αμία ίζε ή κηθξφηεξε ηνπ πνζνχ ηεο παξ. 1ηνπ άξζξνπ 118, πεξί απεπζείαο αλάζεζεο, δελ 
απαηηείηαη ζπγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο θαη ε παξαιαβήγίλεηαη κε βεβαίσζε, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ 
πξντζηάκελνηεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη νη ππεξεζίεοή ηεο ππεξεζίαο, πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ κεηελ απφθαζεαλάζεζεο. 





 

2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ναπαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 
ζηεζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ. Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε 
ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: 
α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο 
ζχκβαζεορσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, 
β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηοή ηελ απφξξηςε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 
παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 θαη 4.Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο. 
3. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεοππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη 
πιήξσοζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιινπξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 
παξεθθιίζεηοπνπδηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαηγλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο 
παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ 
κπνξνχλ νη ηειεπηαίεολα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 
4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 3 νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 
α) ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 
ηνπαξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ κπνξεί λα εγθξηζείε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ήπαξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ενπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 
δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη 
λα πξνβείζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη 
ζρεηηθφπξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 
β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κεαηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ 
νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηαπαξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην 
άξζξν220, πεξί απφξξηςεο παξαδνηένπ θαη αληηθαηάζηαζεο. 
5. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ηνππαξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο παξ. 2 ή 
πξσηφθνιιν 
κε παξαηεξήζεηο ηεο παξ. 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβήέρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 
6. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηεπαξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνηαπφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 
ηνπ αξκφδηνπαπνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξείλα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο 
επηηξνπήοηεο παξ. 1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεηζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ 
πξνβιέπνληαηαπφ ηε ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια.Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο 
θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ  επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε 
ειέγρσλ θαη ηεζχληαμε ησλζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηεελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή 
παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.». 
 

Ζ Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 
107 ηνπ Ν. 4782/2021 (Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ – 
Σξνπνπνίεζε ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ αξ. 219 ηνπ Ν. 4412/2016)  
 
Άπθπο 10ο  Υπόνορ, ηόπορ και ηπόπορ παπάδοζηρ – Δπιηποπή Παπαλαβήρ 
 
 Ζ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ θαη ηνπο φξνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, έσο ηε ιήμε ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ διδ έσο 30/04/2022. 
 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ ζχκβαζεππνρξεψζεσλ 
πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ.  
 Ο θάζε αλάδνρνο ζα παξέρεη ππεξεζίεο γηα ηηο ΓΗΑΓΡΟΜΔ ή ΘΔΔΗ ΔΤΘΤΝΖ ζχκθσλα κε ηελ 
ζπλαθζείζα ζχκβαζε. 
 Ζ παξαιαβή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 206, 208, 209 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ 
θαη ηζρχνπλ αληίζηνηρα κε ηα άξζξα 104 θαη 105 ηνπ Ν. 4782/2021  . 
 Ζ παξαιαβή ζα γίλεη απφ ηελ πξνβιεπφκελε επηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο 
απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 108 ηνπ Ν. 4782/2021. 
 
 
Άπθπο 11ο Κήπςξη οικονομικού θοπέα έκπηυηος – Ανυηέπα βία 

 
 





 

1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζεηνπαξκφδηνπ νξγάλνπ: 
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξίθαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιήξσζε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη 
δελζπκκνξθψζεθε κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο 
θείκελεοδηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεοηεο ζχκβαζεο, 
γ) ζηελ πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαοαγαζψλ, εθφζνλ δελ θφξησζε, δελ παξέδσζε ή δελ 
αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά αγαζά ή δελ επηζθεχαζε ή δελζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή 
ζηνλρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζαπξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 πεξί ρξφλνπ 
παξάδνζεοπιηθψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2, 
δ) ζηελ πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ,εθφζνλ δελ παξείρε ηηο ππεξεζίεο ή δελ ππέβαιε ηα 
παξαδνηέα ή δελ πξνέβε ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κέζαζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ 
ηνπδφζεθε,ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν217 πεξί δηάξθεηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο, 
κεηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο. 
2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπαλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηά ηηο πεξ. γ’ θαη δ’ ηεο παξ. 1, 
ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθήφριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνοάξζξνπ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν 
αλάδνρνο,ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη 
αλάινγεηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξεησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, 
πνπ ηέζεθεκε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε, ρσξίο ν αλάδνρνο λαζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε 
πξνζεζκίαηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαοαξρήο. 
3. Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνποπνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
4. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνοαπφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 
επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην 
νπνίνππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρήεμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήοεθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε, 
β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηεαπφ 
πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζεηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο 
πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαηαπφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ 
ηνλαλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεοθήξπμήο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά 
αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελεκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, 
κεην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο 
απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλπξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ 
εκπίπηνπλζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74, πεξί 
απνθιεηζκνχνηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 
γ) Καηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηοβάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή 
πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησοαπφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, 
αλαζέηνληαο ηναλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελνθαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα 
πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθίνπ δελαπνδερζεί ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζααξρή κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ 
δελ πξνζθνκίζηεθαλπξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφθνξέα, απφ ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε 
δηελέξγεηαλέαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο είηε κε πξνζθπγήζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο 
πξνεγνχκελεδεκνζίεπζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπάξζξνπ 32. Σν δηαθέξνλ ππνινγίδεηαη κε 
ηνλ αθφινπζνηχπν: 
Γ = (ΣΚΣ - ΣΚΔ) x Π 
Όπνπ: 
Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά 
πνπδελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησηννηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 
αλαθεξφκελα. Σν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ. 
ΣΚΣ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ,πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ 
έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν. 
ΣΚΔ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ,πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ 
έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελνπνία θεξχρζεθε έθπησηνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. 





 

Π = πληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρήαπφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλσηέξσ ζπληειεζηήο ιακβάλεη ηηκέο απφ 1,01 έσο θαη 1,05 θαη 
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Αλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο, ιακβάλεη ηελ ηηκή 1,01.Ο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο επηβάιιεηαη ζηνλέθπησην νηθνλνκηθφ 
θνξέα κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκίαδεθανθηψ (18) κελψλ 
κεηά ηελ έθδνζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θήξπμεο εθπηψηνπ, θαη εθφζνλθαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα 
ησλ αγαζψλ πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφθνξέα ζε ηξίην νηθνλνκηθφ 
θνξέα. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπδηαθέξνληνο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε 
δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα ΔίζπξαμεοΓεκφζησλ Δζφδσλ. Σν δηαθέξνλ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο. 
5. Ζ θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ γλσζηνπνηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ακειιεηί, ζηελ ΔΑΑΓΖΤ, 
ε νπνία νξίδεηαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ζρεηηθνχκεηξψνπ. Σα ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ αμηνπνηνχληαη θαηάηελ 
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 74, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο.». 

 
Ζ Κήξπμε αλαδφρνπ σο έθπησηνπ – Αληηθαηάζηαζε νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4782/2021 

(Κήξπμε αλαδφρνπ σο έθπησηνπ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ αξ. 203 ηνπ Ν. 4412/2016)   
 
Άπθπο 12ο  Δγγςημένη λειηοςπγία ππομήθειαρ 
 
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, φηαλ θξίλεη ζθφπηκν,γηα ζχκβαζε ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο λα πξνβιέπεηζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη εγγπεκέλε ιεηηνπξγίαηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Ο ρξφλνο θαη ην 
πεξηερφκελν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθεηαη ζηαέγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
2. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ναλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ηνλ ρξφλνηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, λα πξνβαίλεη ζηελ 
πξνβιεπφκελεζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηεβιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη 
ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 
3. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ή εηδηθή επηηξνπή, πνπνξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή,πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεοηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε 
γηα ηελεγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ’ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε 
ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν 
φξγαλνηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 
4. Μέζα ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε 
επηηξνπήπαξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ή ε εηδηθή επηηξνπήζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο 
εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζχκβαζεο. 
ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπαλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη 
ηελθαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 πεξί εγγπήζεσλ. Σν 
πξσηφθνιινεγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν.». 
 

Ζ Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ Ν. 4782/2021 (Δγγπεκέλε 
ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο–Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 215 ηνπ Ν. 4412/2016)   

 
 
 
Άπθπο 13ο Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών – Ανηικαηάζηαζη 
 

1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε 
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε 
ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.  
Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ½ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε 
πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.  
Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ηνπ 
ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο. 





 

2. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ 
απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη λα ηελ αληηθαηαζηήζεη κέζα ζε είθνζη 
(20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Ζ πξνζεζκία απηή 
κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη απαξαίηεηα πέληε (05) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ κε 
ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πνζφηεηαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ 
παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο 
πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

3. Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ 
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ λα 
θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε.      
 
 
 
 

 
Άπθπο 14ο Σπόπορ πληπυμήρ - Κπαηήζειρ 

 
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ απφ ην Γήκν Βνΐνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, ζα γίλεη 

ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. Απηή ζα 
είλαη ηκεκαηηθή ή ζπλνιηθή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην αξ. 102 ηνπ Ν. 4782/2021. 

Ο Αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη θάζε είδνπο θφξνπο ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Ζ δαπάλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο 
θαη επαλαιεπηηθήο, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα αλαθεξπρζεί αλάδνρνο (Ν. 3801/2009 άξζξν 46, ΦΔΚ 
163Α/04-09-2009 φπσο απηφ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). 
 
Άπθπο 15ο Διδικοί Όποι 
 

 Καηά ην δηάζηεκα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην θαζεκεξηλά κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ην 
νπνίν ζα πεξηέξρεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ ην αξγφηεξν έσο ηελ 
κεζεπφκελε απφ ηελ εκέξα ζηελ νπνία αλαθέξεηαη. ην εκεξνιφγην θαηαγξάθνληαη απαξαίηεηα ηα ζηνηρεία πνπ 
αθνξνχλ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα θαζψο θαη ηηο ψξεο έλαξμεο θαη 
ιήμεο ησλ εξγαζηψλ απνρηνληζκνχ, ή  απνθαηαζηάζεσλ παξάιιεισλ θπζηθψλ επηπηψζεσλ (θαηνιηζζήζεηο, πηψζεηο 
δέληξσλ θ.α.) ή/θαηαιαηνδηαλνκήο.  

 Σν εκεξνιφγην ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο φπσο απηή έρεη νξηζηεί. 

 Καηά ην δηάζηεκα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζα ηεξνχληαη νη ψξεο απαζρφιεζεο ησλ κεραλεκάησλ.  

 Σν εκεξνιφγην θαη νη ψξεο απαζρφιεζεο ησλ κεραλεκάησλ απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 
πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ .  

 Ο αλάδνρνο κε Τπεχζπλε Γήισζε απνδέρεηαη ηελ ηνπνζέηεζε, κε έμνδα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ θαη γηα ην δηάζηεκα 
πνπ δηαξθεί ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, κεραληζκνχ εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο θαη πνξείαο ηνπ κηζζσκέλνπ κεραλήκαηνο 
(GPS).     

 Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο έρνληαο ππφςε ηα εκεξνιφγηα, ζα ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο 
εξγαζηψλ.  

 Σα κεραλήκαηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.  

 Δάλ θάπνην κεράλεκα, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δελ δηαηεζεί θαζφινπ ή δηαηεζεί αιιά δελ πιεξνί ηηο 
απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ν αλάδνρνο δελ θξνληίζεη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κεραλήκαηνο ή ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπ, κεηά απφ έιεγρν ηεο επηηξνπήο θαη ηε ξεηή - έγγξαθε εληνιή πνπ δφζεθε ζηνλ αλάδνρν, ζα 
επηβιεζεί ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα ίζε κε ην άζξνηζκα: ηεο αμίαο ησλ αληίζηνηρσλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ κεραλήκαηνο νη νπνίεο ππνινγίδνληαη σο ην γηλφκελν ησλ: 1) ηνπ πνζνζηνχ ( αξηζκφο κεραλεκάησλ 
εθαξκνγήο ηεο ξήηξαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεραλεκάησλ πνπ παξέρνπλ ηελ ίδηα ππεξεζία) κε 2) ην ζχλνιν ησλ 
πινπνηεζεηζψλ σξψλ ιεηηνπξγίαο θαηά ην πέξαο ηεο ζχκβαζεο, απφ φια ηα κεραλήκαηα ( νκνεηδνχο εξγαζίαο) θαη 3) 





 

ηεο ηηκήο κνλάδνο / ψξα ηνπ κεραλήκαηνο θαηά ηελ πξνζθνξά. Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη ε 
άκεζε αληηθαηάζηαζε κεραλήκαηνο ηνπ έξγνπ εμαηηίαο βιάβεο ή άιινπ θσιχκαηνο, απηφ κπνξεί λα γίλεη, κεηά ηελ 
ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο  αλαθεξφκελεο ζηνπο ιφγνπο θαη ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ 
λένπ κεραλήκαηνο, καδί κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη:  
α) ην λέν κεράλεκα πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ αξρηθνχ κεραλήκαηνο θαη είλαη ηζνδχλακφ ηνπ. β) ζα 
ππφθεηηαη ζε έιεγρν , φπσο ην αξρηθφ κεράλεκα πνπ αληηθαζηζηά θαη νη άδεηεο θπθινθνξίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνρηνληζκφ ζα αλαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ απηά σο απνρηνληζηηθά.  

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξίζεη έλα πληνληζηή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
θνηλνπνηήζεη ζηελ Τπεξεζία πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή (αξηζκνχο ζηαζεξνχ, θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email). Ο ζπγθεθξηκέλνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο επηθνηλσλίαο 
κε ηελ ππεξεζία θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ.  

 Ζ έλαξμε θαη ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ απνρηνληζκνχ ζα γίλεηαη κε γξαπηή ή πξνθνξηθή εληνιή απφ ηνλ θαηά 
πεξίπησζε αξκφδην ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ, ηα 
κεραλήκαηα, θαη ν ζπληνληζηήο, ζα βξίζθνληαη ην αξγφηεξν ζε 30 ιεπηά ηεο ψξαο ζηελ έδξα απνρηνληζκνχ, κεηά απφ 
ζρεηηθή εληνιή . 

 Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, νη ρεηξηζηέο ησλ απνρηνληζηηθψλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ 
θηλεηά ηειέθσλα ζε 24σξε ιεηηνπξγία, νη αξηζκνί ησλ νπνίσλ ζα έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ Τπεξεζία, έγθαηξα, κε 
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ (ζε παξάξηεκα ηνπ ζρεδίνπ απνρηνληζκνχ). Ο ζπληνληζηήο, ππνρξενχηαη λα απαληά ζηηο 
θιήζεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ππεχζπλνπο απνρηνληζκνχ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, δίλνληαο ζε θάζε 
πεξίπησζε αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ νδηθψλ ηκεκάησλ. Αλ 
δηαπηζησζεί νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζπλεξγαζίαο ή παξνρή αλαθξηβψλ ή ςεπδψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ν 
Γήκνο Βνΐνπ έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηή, ζέηνληαο κέρξη ηελ πινπνίεζε ηεο 
ην αληίζηνηρν κεράλεκα ζε αξγία (επηβνιή ξεηξψλ), αιιά θαη θάζε άιινπ ππαιιήινπ ηνπ αλαδφρνπ απαζρνινπκέλνπ 
ζηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο γηα ζρεηηθνχο κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο.  

 Γελ νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν θακία απνδεκίσζε γηα νπνηνδήπνηε πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ πηζαλφλ λα κελ 
εθηειεζηεί, εάλ απηφ είλαη απνηέιεζκα επλντθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  

 Ζ Τπεξεζία έρεη ηε δπλαηφηεηα, αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε ηεο, λα ρξεζηκνπνηεί ηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ 
γηα ηνλ απνρηνληζκφ φπνηε θαη φπνπ θξίλεη απαξαίηεην, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεη λα απνδέρεηαη ν Αλάδνρνο.  

 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ζηηο εληνιέο ηνπ Γήκνπ 
Βνΐνπ δχλαηαη, πέξα απφ ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ, λα πξνβαίλεη ζε απνρηνληζκφ κε κηζζσκέλα κεραλήκαηα ζηηο  
πεξηνρέο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ άκεζσλ αλαγθψλ ηνπ 
απνρηνληζκνχ.  

 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αδπλακία ηνπ Αλαδφρνπ λα αληαπνθξηζεί ζε ππνρξεψζεηο ηνπ, κε επζχλε ηνπ, ζα 
θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα.  

 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί γεληθφηεξε αδπλακία ηνπ Αλαδφρνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, κε 
επζχλε ηνπ, ζε βαζκφ πνπ λα δεκηνπξγείηαη ιεηηνπξγηθφ πξφβιεκα ζην πξφγξακκα απνρηνληζκνχ, ζα εθαξκφδνληαη ζε 
βάξνο ηνπ νη ζρεηηθέο κε ηελ έθπησζε δηαηάμεηο (άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη κε 
ην αξ. 103 ηνπ Ν. 4782/2021).  

 Πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πεξί πνηληθψλ ξεηξψλ θαη έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, επηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο φηη ν 
Αλάδνρνο είλαη πνηληθά θαη αζηηθά ππεχζπλνο γηα ηπρφλ αηχρεκα ή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί 
απφ ηε κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  

 Γεληθά θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν φια ηα αλαγθαία κέηξα (απαξαίηεηα 
δηαγξάκκαηα, επηζεκάλζεηο εθ ησλ πξνηέξσλ δηαθφξσλ ζέζεσλ θ.α.) κε δηθέο ηνπ δαπάλεο γηα ηελ απνθπγή 
νπνησλδήπνηε δεκηψλ ζηα ζηνηρεία ηεο νδνχ φπσο ηάπεηαο θπθινθνξίαο, αξκνί γεθπξψλ-αξκνθάιππηξα, πηλαθίδεο, 
ζηεζαία αζθαιείαο, κάηηα γάηαο, εγθαηαζηάζεηο ΟΚΧ θαη ζηηο παξαθείκελεο ηδησηηθέο θαηαζθεπέο θιπ., γηα ηα νπνία ν 
αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο. Ηδηαίηεξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηάπεηα θπθινθνξίαο, ησλ καηηψλ γάηαο 
θαη ησλ αξκνθαιχπηξσλ, απαηηείηαη γηα ηηο απνρηνληζηηθέο ιεπίδεο εμνπιηζκφο παξάθακςεο εκπνδίσλ (ειαζηηθφο ή κε 
ειαηήξηα). Γεληθά, νπνηαδήπνηε δεκηά ε νπνία νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειεί 
απηφο ηε ζχκβαζε ή ζε ακέιεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη νιφθιεξε ηελ δαπάλε επαλνξζψζεσο ηεο δεκηάο.  

 Ο Αλάδνρνο είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα νπνηνδήπνηε ηξνραίν αηχρεκα ή δεκία ζηε ζέζε 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπκβεί, νθεηιφκελν ζε ακέιεηα ή κε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο απφ ηνλ ίδην είηε 
απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ απαζρνιεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Αθφκε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη 
φια ηα κέηξα αζθάιεηαο γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ γηα ην εξγαηνυπαιιειηθφ ηνπ 
πξνζσπηθφ. Όια ηα κεραλήκαηα πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηνλ απνρηνληζκφ ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλα, λα έρνπλ 
εμνθιεκέλα ηα ηέιε ρξήζεο – θπθινθνξίαο θαη νη ρεηξηζηέο λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα (άδεηα 





 

ρεηξηζηνχθ.ι.π) θαη λα είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο. Σελ επζχλε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ 
θέξεη πιήξσο ν αλάδνρνο .  

  Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, πξνυπνηίζεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη γλψζε ησλ δπζρεξεηψλ 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη είλαη απφιπηα ελήκεξνο ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο απηήο απφ θάζε πιεπξά, φπσο θαη ησλ 
ελδερνκέλσλ δπζρεξεηψλ θαη θαζπζηεξήζεσλ, απφ νπνηνδήπνηε ιφγν θαη φηη έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ, φηη δελ ζα ηνπ 
αλαγλσξηζηεί θακία απαίηεζε ζρεηηθή κε απνδεκίσζε, θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ, ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ, ησλ δπζρεξεηψλ θάζε είδνπο θαη ηέινο φηη έρεη κειεηήζεη, κε ην ζθνπφ λα ζπκκνξθσζεί θαη ηα ινηπά 
ζπκβαηηθά ηεχρε πνπ απνηεινχλ,  ηε βάζε εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

 Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη ζε άιιεο ζέζεηο, ν αλάδνρνο είλαη πνηληθά θαη αζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα 
ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ νθεηιφκελεο ζε ακέιεηα 
ή κε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο.  
 
 
 
 

ηάηηζηα 07-09-2021 
 σ λ η ά τ ζ ε θ ε 

 
 

Βαζίιες Μεηρόποσιος  
Μεταλοιόγος Μεταληθός Σ.Δ.  

 
 
 

ηάηηζηα 07-09-2021 
Δ ι έ γ τ ζ ε θ ε 

Ο Προχζηάκελος  
Σκ. Μειεηώλ θαη Σετληθώλ Έργφλ 

 
 
 

Νηθόιαος Υαιηογηαλλίδες  
Ποιηηηθός Μεταληθός 

 

ηάηηζηα 07-09-2021 
Θ ε φ ρ ή ζ ε θ ε 

Ο Γήκαρτος  
 
 
 

Υρήζηος Εεσθιής 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΖΜΟ ΒΟΙΟΤ 
Γ/λζε Σετληθώλ Τπερεζηώλ, Ποιεοδοκίας 
Καη Περηβάιιοληος 
Σκ. Μειεηώλ θαη Σετληθώλ Έργφλ 
Αρηζκός κειέηες: 21/2021 

 
Τπερεζίες Αποτηοληζκού ηοσ Γεκοηηθού Οδηθού Γηθηύοσ 

θαη ηφλ Κοηλοηήηφλ ηοσ Γήκοσ Βοΐοσ,  
Υεηκερηλής Περηόδοσ 2021-2022 

 
 

 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ 1 : ΓΙΑΓΡΟΜΔ – ΕΩΝΔ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ 

Α/Α ΓΙΑΓΡΟΜΖ – ΕΩΝΖ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ 
ΔΙΓΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
ΣΔΜ 

ΩΡΔ 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΙΜΖ/ΩΡΑ ΤΝΟΛΟ 

1(**2) 

α)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Μειηδφλη. 
β)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Αιηάθκνλαο. 
γ)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Υεηκεξηλφ – 
Μνιφρα – Πιαηαληά – ήκαληξν – φξηα 
Ν. Καζηνξηάο. 
δ)ήκαληξν – Γ/ζεΔπαξρ. Οδνχ 
(ηέξλα).  

Θα ρξεζηκνπνηεζεί         
Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ 
- - - 0,00 € 

2(**2) 

α)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Αεδνλνρψξη – 
Υνξεγφο – Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ  
β)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ - Αζπξνχια 
– Μεζφινγγνο                                             
γ)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ - Κξπνλέξη. 
δ) Υνξεγφο – Λεπθνζέα - Απηδέα - Γ/ζε 
Δζληθήο Οδνχ. 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί         
Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ 
- - - 0,00 € 

3(**2) 

α)Νεάπνιε – Ππισξί – Αμηφθαζηξν – 
Γ/ζε γηα Κιήκα – Κιήκα.                                       
β) Αμηφθαζηξν - Γ/ζε Δπαξρηαθήο 
Οδνχ.                                                                                 
γ) Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ - 
Πνιχιαθθνο                                                                     
δ) Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ - Παλάξεηε 
- Σξαπεδίηζα 
ε) Ππισξί – Λνπθφκη – φξηα Κνηλφηεηαο 
Σζνηπιίνπ 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί         
Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ 
- - - 0,00 € 

4 

α)Σζνηχιη – Ρφθαζηξνβ)Σζνηχιη -  
Αλζνρψξη – Φπηψθη – φξηα Ν. 
Γξεβελψλ. 
γ)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ – 
ηαπξνδξφκη – Λεπθάδη – Βξνληή – 
Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ.   
δ) Σζνηχιη - Βξνληή - Λεπθάδη - Γ/ζε 
Γεκνηηθήο Οδνχ πξνζ ηαπξνδξφκη - 
ηαπξνδξφκη                                                                                                                                          
ε)Γ/ζε Γεκνηηθήο Οδνχ πξνο 
ηαπξνδξφκη - Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ 

Δθρηνληζηηθφ 
Μεράλεκα 
(πνιπεξγάηεο, 
αιαηνδηαλνκέαο) 
κε ιεπίδα 
απνρηνληζκνχ θαη 
αιαηνδηαλνκέα, 
απφ 100Hp θαη 
άλσ 

1 50,00 
  





 

5 

α)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ – Λεχθε – 
Κιεηζψξεηα. 
 β)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ – Λπθλάδεο 
– Γηρείκαξξν – Γακαζθεληά. 
γ)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ – Αριαδηά – 
Κνηιάδη – Αλζνχζα. 
δ)Γ/ζε Δπαξρηαθήο Οδνχ – Σξηάδα 

Δθρηνληζηηθφ 
Μεράλεκα 
(πνιπεξγάηεο, 
αιαηνδηαλνκέαο) 
κε ιεπίδα 
απνρηνληζκνχ θαη 
αιαηνδηαλνκέα, 
απφ 100Hp θαη 
άλσ 

1 45,00 
  

6 

α)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Γίινθν. 
β)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Αγ. σηήξα.                                                                                            
γ)Γ/ζε Δζληθήο Οδνχ – Λνχβξε – 
Κξηκίλη – Ρνδνρψξη – φξηα Ν. 
Γξεβελψλ. 

Δθρηνληζηηθφ 
Μεράλεκα 
(πνιπεξγάηεο, 
αιαηνδηαλνκέαο) 
κε ιεπίδα 
απνρηνληζκνχ θαη 
αιαηνδηαλνκέα, 
απφ 100Hp θαη 
άλσ 

1 50,00 
  

7(**2) 

α)Η.Μ. Μηθξνθάζηξνπ – Μηθξφθαζηξν – 
Καινλέξη – Γ/ζε Δζλ. Οδνχ Κνδάλεο 
Ησαλλίλσλ. 
β)Αγ. Κπξηαθή – Γαιαηηλή. 
γ) ηάηηζηα – Γ/ζε Δζλ. Οδνχ Κνδάλεο 
Γξεβελψλ 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί         
Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ 
- - - 0,00 € 

ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΘΔΔΙ ΔΤΘΤΝΖ – ΕΩΝΔ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ, ΟΙΚΙΜΩΝ 

Α/Α ΓΗΑΓΡΟΜΖ – ΕΧΝΖ ΑΠΟΥΗΟΝΗΜΟΤ 
ΔΗΓΟ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
ΣΔΜ 

ΧΡΔ 
ΔΡΓΑΗΑ 

ΣΗΜΖ/ΧΡΑ ΤΝΟΛΟ 

  Κνηλφηεηαηάηηζηαο 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί         
Μ.Δ. ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ. 
- - - 0,00 € 

 1(**2) ΚνηλφηεηαΠαιαηνθάζηξνπ 

  
ΚνηλφηεηαΓαθλεξνχ 
 

  ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

2 

ΚνηλφηεηαΝεάπνιεο 
Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 32,00 
  

ΚνηλφηεηαΠεξηζηέξαο – Γ/ζε Δζληθήο 
Οδνχ 

ΚνηλφηεηαΚαιιηζηξάηη– Γ/ζε Δζληθήο 
Οδνχ 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

3 

Σ.Κ. Γαιαηηλήο Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 24,00 
  

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 





 

4 

ΚνηλφηεηαΔξάηπξαο Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 32,00 
  

Κνηλφηεηαηζαλίνπ 

ΚνηλφηεηαΝακάησλ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

5 

ΚνηλφηεηαΚαινλεξίνπ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 24,00 
  

ΚνηλφηεηαΜηθξνθάζηξνπ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

6 

ΚνηλφηεηαΠειεθάλνπ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 32,00 
  

ΚνηλφηεηαΓξπνβνχλνπ 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

7 

ΚνηλφηεηαΥεηκεξηλνχ 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 45,00 
  

ΚνηλφηεηαΜνιφραο 

ΚνηλφηεηαΠιαηαληάο 

Κνηλφηεηαήκαληξνπ 

Κνηλφηεηαηέξλαο 

ΚνηλφηεηαΒειαληδηάο 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

8 

ΚνηλφηεηαΠπισξίνπ 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 32,00 
  

ΚνηλφηεηαΠεπνληάο – Γ/ζεΔζλ Οδνχ 

ΚνηλφηεηαΑμηνθάζηξνπ 

ΚνηλφηεηαΠνιχιαθθνπ 

ΚνηλφηεηαΣξαπεδίηζαο 

ΚνηλφηεηαΚιήκα 

ΚνηλφηεηαΠαλάξεηεο 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

9 

ΚνηλφηεηαΚξπνλεξίνπ 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 40,00 
  

ΚνηλφηεηαΑζπξνχιαο 

ΚνηλφηεηαΜεζφινγγνπ 

ΚνηλφηεηαΥνξεγνχ 

ΚνηλφηεηαΛεπθνζέαο 

ΚνηλφηεηαΑεδνλνρσξίνπ 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

10 

ΚνηλφηεηαΑιηάθκσλ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 
 

1 20,00 
  

ΚνηλφηεηαΜειηδνλίνπ 
 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 
 





 

11 

Κνηλφηεηαθαινρσξίνπ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 30,00 
  

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

12 

ΚνηλφηεηαΠεληάινθνο Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 56,00 
  

ΚνηλφηεηαΒπζφο 

ΚνηλφηεηαΓίινθν 

ΚνηλφηεηαΑγ. σηήξα 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

13 

ΚνηλφηεηαΣζνηπιίνπ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 45,00 
  

ΚνηλφηεηαΑλζνρσξίνπ 

ΚνηλφηεηαΦπηψθη 

ΚνηλφηεηαΛνπθφκη 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

14 

ΚνηλφηεηαΑπηδέαο 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 40,00 
  

ΚνηλφηεηαΒξνληήο 

ΚνηλφηεηαΛεπθαδίνπ 

ΚνηλφηεηαΟκαιήο 

ΚνηλφηεηαΓιπθνθεξαζηάο 

Κνηλφηεηαηαπξνδνκίνπ 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

15 

ΚνηλφηεηαΑγηάζκαηνο 
Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 40,00 
  

ΚνηλφηεηαΓηρείκαξξνπ 

ΚνηλφηεηαΛπθλάδσλ 

ΚνηλφηεηαΠιαθίδαο 

ΚνηλφηεηαΓακαζθεληάο 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

16 

ΚνηλφηεηαΑγίσλΘενδψξσλ 

Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 35,00 
  

ΚνηλφηεηαΑριαδηάο 

ΚνηλφηεηαΚνηιάδη 

ΚνηλφηεηαΑλζνχζαο 

ΚνηλφηεηαΛεχθεο 

ΚνηλφηεηαΣξηάδαο 

ΚνηλφηεηαΑγ. Αλαξγχξσλ 
 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 
 

17 

ΚνηλφηεηαΚιεηζψξεηαο 
Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 50,00 
  

ΚνηλφηεηαΓξαγαζηάο 

ΚνηλφηεηαΕψλεο 

ΚνηλφηεηαΠνιπθάζηαλνπ 

ΚνηλφηεηαΓάθλεο 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 





 

18 

ΚνηλφηεηαΑπγεξηλνχ Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 35,00 
  

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

19 

ΚνηλφηεηαΚνξπθήο 
Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 45,00 
  

ΚνηλφηεηαΥξπζαπγήο 

ΚνηλφηεηαΜφξθεο 

ΚνηλφηεηαΒνπρσξίλαο 

ΚηελνηξνθηθέοΜνλάδεο 

20 

ΚνηλφηεηαΚξηκήλη Δθζθαθέαο – 
Φνξησηήο, απφ 70 
ίππνπο (Hp) θαη 
άλσ ή Φνξησηήο, 
απφ 70 ίππνπο 
(Hp) θαη άλσ. 

1 32,00 
  

ΚνηλφηεηαΛνχβξεο 

ΚνηλφηεηαΡνδνρψξη 

Κηελνηξνθηθέο Μνλάδεο 

    
ΤΝΟΛΟ € 

    
Φ.Π.Α.  24% € 

    
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ € 

 
Ο Προζθέρφλ 

(σπογραθή & ζθραγίδα) 

 
 
 
 
 

ηάηηζηα 07-09-2021 
 σ λ η ά τ ζ ε θ ε 

 
 

Βαζίιες Μεηρόποσιος  
Μεταλοιόγος Μεταληθός Σ.Δ.  

 
 
 

ηάηηζηα 07-09-2021 
Δ ι έ γ τ ζ ε θ ε 

Ο Προχζηάκελος  
Σκ. Μειεηώλ θαη Σετληθώλ Έργφλ 

 
 
 

Νηθόιαος Υαιηογηαλλίδες  
Ποιηηηθός Μεταληθός 

 

ηάηηζηα 07-09-2021 
Θ ε φ ρ ή ζ ε θ ε 

Ο Γήκαρτος  
 
 
 

Υρήζηος Εεσθιής 

 

 




