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ΜΕΛΕΤΗ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά:

Α)   Στη μίσθωση μηχανημάτων  έργου, οχημάτων και φορτηγών με το χειριστή ή τον οδηγό τους,   για τις
ανάγκες εργασιών συντηρήσεως  αγροτικής οδοποιίας, καθαιρέσεων κατασκευών και κατεδαφίσεων επικειμένων
σε κοινόχρηστους χώρους, καθότι δεν επαρκούν τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ώστε να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του διευρυμένου Δήμου Θέρμης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, βρίσκονται σε όλες τις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες του Δήμου
Θέρμης και αφορούν εκσκαφές, καθαιρέσεις πλακών πεζοδρομίων και μικροκατασκευών από άοπλο ή οπλισμένο
σκυρόδεμα, κατεδαφίσεις επικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους, διαπλατύνσεις, διαμορφώσεις οδών και λοιπών
τεχνικών έργων, μεταφορά χωμάτων και αδρανών υλικών, εργασίες σε ύψος, μεταφορές μηχανημάτων έργου και
οχημάτων.

Οι απαιτούμενες ώρες εργασίας των μηχανημάτων και οχημάτων, θα κατανεμηθούν χρονικά, σε
διάστημα 12 μηνών ή μέχρι  να εξαντληθούν,  με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με όσα προβλέπεται  στην
κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, οι οποίες και θα διαμορφώνουν το πρόγραμμα των
εργασιών. 

Ο ανάδοχος θα ενεργεί κάθε φορά μετά από εντολή της υπηρεσίας που θα διαχειρίζεται τη μίσθωση. Οι
εργασίες  δε,  θα  καταγράφονται  σε  πίνακες  που  θα  συντάσσονται  από  την  ίδια  υπηρεσία  και  τον  υπεύθυνο
διαχείρισης των εργασιών για τελική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

 

Β) Στη μίσθωση γερανοφόρου οχήματος με το χειριστή ή τον οδηγό τους  ,    για την μετακίνηση – ρυμούλκηση
των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Θέρμης (απορριμματοφόρα, φορτηγά, σάρωθρα, φορτωτές,
επιβατικά κ.λ.π.) από το σημείο που ακινητοποιήθηκαν (εντός και εκτός ορίων του Δήμου Θέρμης) στο εργοτάξιο
του  Δήμου  ή  στο  συνεργείο  επισκευής  του  οχήματος  ή  μηχανήματος  έργου  του  αναδόχου  του  αντίστοιχου
διαγωνισμού.

      Επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει το κατάλληλο ειδικό τεχνικό εξοπλισμό για την μετακίνηση - ρυμούλκηση των
οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου σε περίπτωση ακινητοποίησης λόγω βλάβης, για το λόγο αυτό
κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί συγκεκριμένη υπηρεσία σε ιδιωτικό συνεργείο που θα διαθέτει το απαιτούμενο
εξειδικευμένο προσωπικό και τον ειδικό τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.

     Η εκτέλεση των εργασιών μετακίνησης - ρυμούλκησης οχημάτων και των μηχανημάτων έργου, θα
πραγματοποιηθεί   μέχρι την 31/12/2021     ή μέχρι αυτές να εξαντληθούν και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες που
θα προκύψουν  και με δυνατότητα παράτασης  της σύμβασης  κατά έξι μήνες  μετά από απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης.

     Ο ανάδοχος θα ενεργεί κάθε φορά μετά από εντολή  της Διευθύντριας της υπηρεσίας Καθαριότητας που θα
διαχειρίζεται και τη μίσθωση. 

     Οι εργασίες θα καταγράφονται σε πίνακες που θα συντάσσονται από την ίδια υπηρεσία καθαριότητας για την
τελική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή. 

       Η προσφορά θα κατατεθεί για το σύνολο και των δύο (2) Ομάδων του προϋπολογισμού και όχι για κάθε  
μία από αυτές ξεχωριστά. 

 Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και
μόνο βάσει της τιμής του προϋπολογισμού της μελέτης.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν την ίδια τιμή θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ
τους.



           

Γ)   Στη μίσθωση μηχανημάτων  έργου και φορτηγών με το χειριστή ή τον οδηγό τους,     για την εκτέλεση
διαφόρων εργασιών.  

Επειδή η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου δε διαθέτει μηχανήματα έργου και φορτηγά για την εκτέλεση
εργασιών  της  υπηρεσίας,  ώστε  να  ανταποκριθεί  στις  ανάγκες  της  και  κρίνεται  απαραίτητο  η μίσθωση
μηχανημάτων  έργου και  φορτηγών  για  την  εκτέλεση  διαφόρων  εργασιών.   Πιο  συγκεκριμένα  πρόκειται  για
εργασίες όπως ισοπεδώσεις,  διαμορφώσεις γαιών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου και την πυροπροσασία,
εκσκαφές, διαλογή ογκωδών αποβλήτων και διαμόρφωσης χώρου προσωρινής αποθήκευσης ογκωδών κά σε όλες
τις δημοτικές κοινότητες του Δ. Θέρμης.
Η  εκμίσθωση  των  μηχανημάτων  περιλαμβάνει  το  χειρισμό  και  τη  λειτουργία  τους.  Συγκεκριμένα
περιλαμβάνονται:
1. Ο χειρισμός από ειδικευμένο και αδειοδοτημένο προσωπικό για τις ώρες μίσθωσης.
2. Η μεταφορά των οχημάτων σε εκάστοτε χώρο καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας.
3. Η συντήρηση και το κόστος αναλώσιμων και καυσίμων.
4. Το κόστος αδειοδότησης χρήσης, μεταφοράς και λοιπών πιστοποιήσεων που απαιτούνται από το νόμο.
Η ευθύνη λειτουργίας και λήψης μέτρων ασφαλείας βαρύνει τον ανάδοχο.

Για τα ανωτέρω οχήματα θα πρέπει να προσκομισθούν σχετικά έγγραφα (αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας ή άλλο
επίσημο έγγραφο ή φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή) προκειμένου να διαπιστωθούν τα
τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Οι εργασίες από τον ανάδοχο θα γίνονται κατόπιν εντολής της υπηρεσίας και θα καταγράφονται λεπτομερώς ως
προς τις ώρες εργασίας κάθε εκάστου μηχανήματος έργου και φορτηγού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το ένα (1) έτος  ή μέχρι να εξαντληθούν οι ποσότητες, με δυνατότητα παράτασης
σύμφωνα με όσα προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, οι οποίες και θα
διαμορφώνουν το πρόγραμμα των εργασιών. 
--
Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για κάποια ομάδα ειδών του προϋπολογισμού (μερική προσφορά)
αλλά και για περισσότερες. 

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει της τιμής, ανά ομάδα ειδών  του προϋπολογισμού της μελέτης.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ
τους.

Η μίσθωση προϋπολογισμού  297.208,16€ με φ.π.α. θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου και θα
βαρύνει
τον Κ.Α. 02.20.6233.001 για το 2020 με ποσό των 10.000€ και το υπόλοιπο ποσό των 19.636€ θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του 2021
 τον Κ.Α. 02.30.6233.001 για το 2020 με ποσό των 30.000€ και το υπόλοιπο ποσό των 185.492,16€ θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του 2021
 τον  Κ.Α.  02.35.6233.001  με  ποσό  των  2.000€   και  το  υπόλοιπο  ποσό  των50.080€  θα  βαρύνει  τον
προϋπολογισμό του 2021 .

Η  παρούσα μίσθωση θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4412/2016.

Θέρμη,  02/09/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,  10/09/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΝΤΑΛΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ
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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1   -   Αντικείμενο της μίσθωσης  

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση τους
οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο που
θα αναδειχθεί, η ανατιθέμενη μίσθωση με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου, οχημάτων και φορτηγών».
Το αντικείμενο της μίσθωσης, που περιγράφεται στην Τεχνική έκθεση, αφορά στη μίσθωση μηχανημάτων κλπ με
το χειριστή τους για τις ανάγκες κατασκευής και συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας,καθαιρέσεων κατασκευών
και κατεδαφίσεων επικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους,  εργασίες όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις γαιών για
τη δημιουργία χώρων πρασίνου και την πυροπροσασία, εκσκαφές, διαλογή ογκωδών αποβλήτων και διαμόρφωσης
χώρου προσωρινής αποθήκευσης ογκωδών κά  ,  μετακίνησης – ρυμούλκησης των οχημάτων και μηχανημάτων
έργου του Δήμου (απορριμματοφόρα, φορτηγά, σάρωθρα, φορτωτές, επιβατικά κ.λ.π.).

Άρθρο 2 - Διατάξεις που ισχύουν

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
β) Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007)
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
γ)Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
δ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών  και  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων στο  διαδίκτυο  –Πρόγραμμα Διαύγεια-  και  άλλες  δια-
τάξεις».
ε) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμο-
δότησης  του  Δ΄  Τμήματος  του  Ν.Σ.Κ.-  Δαπάνες  δημοσιεύσεων  διαγωνισμών  Δημοσίων  Συμβάσεων   ΟΤΑ
Α΄βαθμ.»
ζ)Της υπ’αριθμ. Π1/3306/12-11-2010 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ
1789/12-11-2010), με την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.), οι
προμήθειες ειδών, των οποίων η δαπάνη κατά κωδικό είδους, δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α.
η)Της απόφασης του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ 1789/12.11.2010 με την οποία το
όριο για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού καθορίστηκε σε 60.000€ χωρίς ΦΠΑ.
θ)Τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 4 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 240/12-12-2012 τεύχος Α, Ν
4111 (ΦΕΚ 18/25-01-2013) σύμφωνα με την οποία η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμή-
θειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ.
πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυ-
μάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική
ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.
ι) Της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) με την οποία ρυθμίζονται  ειδικότερα
θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
κ) 0 Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ
85/Α/7-4-2014),
λ) - Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες καιδιαδικασίες λει-
τουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
μ) - Της με αριθμ. πρωτ. ΠΙ/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα«Ενημέρωση για το Εθνι-
κό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
ν)  -  Το ΠΔ 80/2016.



ξ) - Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπέςρυθμίσεις».
ο)  -  Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4447/2016.

Άρθρο 3      - Συμβατικά τεύχη  
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η διακήρυξη δημοπρασίας
β) Η Τεχνική έκθεση
γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές
δ)  Η Γενική και ειδική συγγραφή των υποχρεώσεων
ε) Προϋπολογισμός της μελέτης.
ζ) Έντυπο προσφοράς.

Άρθρο 4      – Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, πρέπει να πε-
ριλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.
2. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύη-
ση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώμα-
τος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, Αυτή πρέπει να έχει ισχύ επί          
 δεκατέσσερις (14) μήνες τουλάχιστον από την υπογραφή της σύμβασης.
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού πο-
σού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παρα-
πάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της ανα-
θέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει:
Ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της εγγυητικής επιστολής ή
με έγγραφη δήλωση του εκάστοτε φορέα ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη.

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής εγγυάται ότι με την υπογραφή της σύμβασης, όλα τα μέσα
που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανατιθέμενες κάθε φορά  εργασίες, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους
όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών όπως αυτά ζητούνται από την σχετική μελέτη.
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δυο συμβαλλόμενους και μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της ε  ργασί  ας  
από το ΔΣ του κάθε φορέα.



Η εγγύηση καλής εκτέλεσης   ορίζεται να έχει ισχύ κατ ελάχιστο  έως και δύο μήνες μετά τη λήξη της σύμ  -  
βασης     και επιστρέφεται ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  
  
Άρθρο 5      - Έκπτωση του αναδόχου  
1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και  από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου:
α)   στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105     του ν.4412/2016  ,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά
υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206     του ν.4412/2016  , 

2.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα
που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α)  Ολική  κατάπτωση  της  εγγύησης  συμμετοχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  κατά  περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται  να λάβει  είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής.  Ο  υπολογισμός  των  τόκων  γίνεται  από  την  ημερομηνία  λήψης  της  προκαταβολής  από  τον
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με
το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή
υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 74     του ν. 4412/2016  .  

Άρθρο 6      - Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν
την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον δήμο.

Άρθρο 7 – Παραλαβή 

Α) Στη μίσθωση μηχανημάτων  έργου,  οχημάτων και φορτηγών με το χειριστή ή τον οδηγό τους,α)  για την
εκτέλεση εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τις ανάγκες εργασιών συντηρήσεως αγροτικής και
δασικής οδοποιϊας, καθαιρέσεων κατασκευών και κατεδαφίσεων επικειμένων σε κοινόχρηστους χώρους, β)  για
την εκτέλεση εργασιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και πρασίνου,  όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις γαιών για τη
δημιουργία χώρων πρασίνου και την πυροπροσασία, εκσκαφές, διαλογή ογκωδών αποβλήτων και διαμόρφωσης
χώρου προσωρινής αποθήκευσης ογκωδών κά σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δ. Θέρμης, η παραλαβή των
ανατιθέμενων μισθώσεων (με τη χρήση του κατάλληλου μηχανήματος, βάση των προβλεπόμενων ωρών για κάθε
μηχάνημα όπως προβλέπεται στη μελέτη) θα γίνεται από την οικεία επιτροπή, παρουσία του αναδόχου με την
έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής. Θα εκδίδεται δε, βεβαίωση από την υπηρεσία που θα έχει τη διαχείριση των
οχημάτων και των μηχανημάτων έργου, όπου θα αναγράφονται το είδος του οχήματος, ο αριθμός πινακίδας
κυκλοφορίας, οι ώρες που απασχολήθηκε, το σημείο επέμβασης εντός των ορίων του Δήμου Θέρμης και το είδος
της εργασίας. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της μελέτης σχετικές με τους
τύπους  των  μηχανημάτων  και  οχημάτων  που  θα  χρησιμοποιηθούν,  όπως  απορρέει  από  τις  συμβατικές
υποχρεώσεις  του  ή  των  αναδόχων,  η  επιτροπή  παραλαβής  μπορεί  να  προτείνει  την  απομάκρυνση  και
αντικατάστασή τους. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της
από της ιδίας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
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Β) Στη μίσθωση γερανοφόρου οχήματος με το χειριστή ή τον οδηγό τους, για την μετακίνηση – ρυμούλκηση των
οχημάτων  και  μηχανημάτων  έργου  του  Δήμου  (απορριμματοφόρα,  φορτηγά,  σάρωθρα,  φορτωτές,  επιβατικά
κ.λ.π.)  από το σημείο που ακινητοποιήθηκαν (εντός και εκτός ορίων του Δήμου Θέρμης),  στο εργοτάξιο του
Δήμου ή στο συνεργείο επισκευής του οχήματος ή μηχανήματος του αναδόχου του αντίστοιχου διαγωνισμού, η
παραλαβή των ανατιθέμενων μισθώσεων (με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος, βάση του προβλεπόμενου αριθμού
ρυμουλκούμενων οχημάτων ή μηχανημάτων έργου, όπως προβλέπεται στη μελέτη) θα γίνεται από την οικεία
επιτροπή,  με την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής.  Θα εκδίδεται  δε,  βεβαίωση από την  υπηρεσία,  όπου θα
αναγράφονται  το  είδος  του  οχήματος,  ο  αριθμός  πινακίδας  κυκλοφορίας  του  ρυμουλκούμενου  οχήματος  ή
μηχανήματος έργου, το σημείο επέμβασης  και το είδος της εργασίας. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν
αποκλίσεις  από  τις  απαιτήσεις  της  μελέτης  σχετικές  με  τον  τύπο  του  γερανοφόρου   οχήματος  που  θα
χρησιμοποιηθεί, όπως απορρέει από τις συμβατικές υποχρεώσεις του ή των αναδόχων, η επιτροπή παραλαβής
μπορεί να προτείνει την απομάκρυνση και αντικατάστασή τους. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως
άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ιδίας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί
στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο με τις ανάγκες
και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Άρθρο 8      – Τόπος, τρόπος  εκτέλεσης μίσθωσης –διάρκεια σύμβασης   
Οι αναγκαίες εργασίες που θα γίνουν με τα μισθωμένα  μηχανήματα, οχήματα και φορτηγά    θα γίνουν στο Δήμο
Θέρμης παρουσία του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες άμεσα με τον χειριστή ή τον οδηγό τους ,μετά την υπογραφή
της συμβάσεως και η ανάλωση των ωρών μίσθωσης  θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου.
Η μίσθωση  θα ξεκινά:
Α) Στην περίπτωση μίσθωσης μηχανημάτων  έργου, οχημάτων και φορτηγών με το χειριστή ή τον οδηγό τους,
α)    για  την  εκτέλεση  εργασιών  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,   για  τις  ανάγκες  εργασιών  συντηρήσεως
αγροτικής και δασικής οδοποιϊας, καθαιρέσεων κατασκευών και κατεδαφίσεων επικειμένων σε κοινόχρηστους
χώρους,  β)    για  την  εκτέλεση  εργασιών  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  πρασίνου,    όπως  ισοπεδώσεις,
διαμορφώσεις γαιών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου και  την πυροπροσασία,  εκσκαφές,  διαλογή ογκωδών
αποβλήτων και διαμόρφωσης χώρου προσωρινής αποθήκευσης ογκωδών κά σε όλες τις δημοτικές κοινότητες
του Δ. Θέρμης,  από την ώρα παράδοσης του προς μίσθωση  μηχανήματος  έργου ή του οχήματος  στον τόπο
εργασιών και η λήξη αυτής την ώρα παύσης εργασιών. Η μεταφορά αυτών στον τόπο εργασιών θα γίνεται με
έξοδα του ανάδοχου . Η μίσθωση και η παράδοση εργασιών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του
δήμου και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων θα  πραγματοποιείται  μετά την ολοκλήρωση των κάθε φορά
προς ανάθεση εργασιών.

 Ο ανάδοχος θα ενεργεί κάθε φορά μετά από εντολή της υπηρεσίας που θα διαχειρίζεται τη μίσθωση.

 Ο  δήμος  δεν  υποχρεούται  να  απορροφήσει  το  σύνολο  των  ποσοτήτων  και  της  δαπάνης  που
αναγράφονται  στον   προϋπολογισμό.  Εφόσον  όμως κριθεί  σκόπιμη  η  απορρόφηση  του  συνόλου  των
ποσοτήτων, ο πάροχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.

 Ο ανάδοχος οφείλει  χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται  στις απαιτήσεις της  μίσθωσης και  της
παράδοσης των εργασιών. 

 Διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος από την υπογραφή της  ,   ή μέχρι να εξαντληθούν οι ποσότητες,  με
δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με όσα προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τις ανάγκες
που θα προκύψουν, οι οποίες και θα διαμορφώνουν το πρόγραμμα των εργασιών.  

Β) Στην περίπτωση μίσθωσης  γερανοφόρου οχήματος  οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι η μετακίνηση –
ρυμούλκηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου (απορριμματοφόρα, φορτηγά, σάρωθρα, φορτωτές,
επιβατικά  κ.λ.π.)  από  το  σημείο  που  ακινητοποιήθηκαν  (εντός  και  εκτός  ορίων  του  Δήμου  Θέρμης),  στο
εργοτάξιο του Δήμου ή στο συνεργείο επισκευής του οχήματος ή του μηχανήματος έργου του αναδόχου του
αντίστοιχου διαγωνισμού. 

     Η μετάβαση στο σημείο του ακινητοποιημένου οχήματος θα είναι  άμεση και η ολοκλήρωση της εργασίας
αυθημερόν.

Ο ανάδοχος θα ενεργεί κάθε φορά μετά από εντολή  της Διευθύντριας της υπηρεσίας Καθαριότητας που θα
διαχειρίζεται και τη μίσθωση.   



 Ο  δήμος  δεν  υποχρεούται  να  απορροφήσει  το  σύνολο  των  ποσοτήτων  και  της  δαπάνης  που
αναγράφονται  στον  προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί  σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των
ποσοτήτων, ο πάροχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.

   Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της  μίσθωσης και της
παράδοσης των εργασιών. 

  Διάρκεια σύμβασης  από την υπογραφή της  μέχρι 31/12/2021, ή μέχρι αυτές να εξαντληθούν και
πάντα  ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, και με δυνατότητα παράτασης  κατά έξι(6) μήνες
μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης.  

Άρθρο 9      – Τρόπος πληρωμής  
Οι πληρωμές της αξίας των μισθώσεων θα  γίνονται  μετά την τιμολόγηση αυτών, την έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής και την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από πλευράς Δήμου Θέρμης.
Για την πρώτη πληρωμή σε περίπτωση τμηματικών πληρωμών θα πρέπει  προηγουμένως να καταβληθούν οι
δαπάνες δημοσίευσης.
 Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης (ημέρα παραλαβής από το
λογιστήριο του κάθε φορέα ή ημερομηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι
συνθήκες του προηγουμένου εδαφίου.
Επί  της αξίας των τιμολογίων θα διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις .Η αξία του Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 10- Χρόνος παράδοσης

Α) Για την περίπτωση μίσθωσης   μηχανημάτων  έργου, οχημάτων και φορτηγών   με το χειριστή ή τον οδηγό τους,
για τις ανάγκες εργασιών συντηρήσεως αγροτικής και δασικής οδοποιϊας ..κλπ, ισχύουν τα εξής:
1. Ο χρόνος παράδοσης στον τόπο εργασιών  των προς μίσθωση μηχανημάτων έργου οχημάτων  και φορτηγών
ορίζεται σε  τρεις (3) εργάσιμες ημέρες για κάθε φορά που θα ζητούνται από την υπηρεσία από την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση βλάβης η υποχρέωση αντικατάστασης θα ανέρχεται σε δύο  (2) εργάσιμες
μέρες από την ημέρα που σταμάτησαν οι εργασίες λόγω βλάβης του μίσθιου.
2.  Η  υπέρβαση  του  χρόνου  παράδοσης   της  προηγούμενης  παραγράφου  αποτελεί  ουσιώδη  απόκλιση  της
σύμβασης.
3. Ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει τα προς μίσθωση αντικείμενο του προς το δήμο μέσα στα χρονικά όρια και
με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

Β)  Για  την  περίπτωση  μίσθωσης   γερανοφόρου  οχήματος για  μετακίνηση  –  ρυμούλκηση  των  οχημάτων  και
μηχανημάτων  έργου  του  Δήμου  (απορριμματοφόρα,  φορτηγά,  σάρωθρα,  φορτωτές,  επιβατικά  κ.λ.π.)  από  το
σημείο που ακινητοποιήθηκαν (εντός και  εκτός ορίων του Δήμου θέρμης),  στο εργοτάξιο  του  Δήμου ή στο
συνεργείο επισκευής οχημάτων κλπ, του αναδόχου του αντίστοιχου διαγωνισμού, θα πρέπει να πραγματοποιείται
με άμεση μετάβαση στο σημείο του ακινητοποιημένου οχήματος και ολοκλήρωση της εργασίας αυθημερόν.   Θα
δίνεται  αντίστοιχη  εντολή  μετακίνησης  –  ρυμούλκησης  στον  ανάδοχο  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Δήμου
θέρμης .
Άρθρο 11 - Προκαταβολή
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Άρθρο 12  -  Άλλα στοιχεία
1.Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται  να  υποβάλλει  σε  φυσική  και  ηλεκτρονική  μορφή,  μεταξύ  των άλλων
δικ/κων που θα απαιτηθούν, έπειτα    από σχετική έγγραφη ειδοποίηση σε αυτόν και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που  
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74)   των παρακάτω δικαιολογητικών  :  
α) Άδεια κυκλοφορίας του προς μίσθωση μηχανήματος έργου, οχήματος ή φορτηγού.

β) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ 

γ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ για τα μεταφερόμενα – ρυμουλκούμενα οχήματα τα οποία θα πρέπει να είναι
ασφαλισμένα έναντι τρίτων και έναντι της μεταφοράς ως εργασία (περίπτωση γερανοφόρου ).

δ) Απόδειξη ελέγχου Κ.Τ.Ε..Ο. για όπου υπάρχει υποχρέωση.

ε) Άδεια χειριστή μηχανήματος έργου για το αντίστοιχο μηχάνημα έργου και αντίστοιχο δίπλωμα οδήγησης για τα
οχήματα ή φορτηγά.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000022932_S0000085307


ζ)  Μισθωτήριο  συμβόλαιο  μεταξύ  του  ιδιοκτήτη  εκμισθωτή  και  του  αναδόχου,   εφόσον  το  προς  μίσθωση
αντικείμενο  δεν είναι ιδιόκτητο.

η) Απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας και τελών χρήσης για όπου υπάρχει υποχρέωση.

θ) Για την υπερκατασκευή του καλαθοφόρου, ευκρινή αντίγραφα για τα παρακάτω:
1. τη Δήλωση Πιστότητας CE του κατασκευαστή της σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και

υγείας (ΠΔ 57/2010, ενσωμάτωση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ).
2. Πιστοποιητικό  Ελέγχου  Ανυψωτικού  Μηχανήματος  όπως  ορίζεται   στον  «Κανονισμό  Ελέγχων

Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ.15085/593/25.8.2003,  ΦΕΚ 1186/Β/2003) σε ισχύ.
Παρατήρηση
Όλες οι απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις που αφορούν στη μίσθωση του γερανοφόρου, μπορούν να υπάρχουν
εντός του ιδίου ασφαλιστηρίου συμβολαίου
Σημειώνεται ότι:
(α)δικαιολογητικά  που εκδόθηκαν από Δημόσιες Υπηρεσίες μπορούν να κατατίθενται πρωτότυπα ή ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.
(β)δικαιολογητικά  τα  οποία  είναι  ιδιωτικά  έγγραφα  μπορούν  να  κατατίθενται  πρωτότυπα  ή  ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, αφού αρχικά έχουν επικυρωθεί από Δικηγόρο.
(γ)επίσης γίνονται δεκτά ευκρινή αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά
έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 
2. Για όποια ζημία ή βλάβη προκληθεί από το χειρισμό μηχανήματος έργου, οχήματος ή φορτηγού υπεύθυνος
είναι ο ανάδοχος.  
3. Σε περίπτωση αντικατάστασης  μηχανήματος, οχήματος, φορτηγού ή χειριστή κατά την διάρκεια της σύμβασης,
ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 και  προσκομίζονται  στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου πριν την
μίσθωση.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση  προκειμένου να μπορούν να εκτελεσθούν
οι εργασίες που θα του ανατεθούν.
5. Το κόστος συντήρησης ,τα καύσιμα και τυχόν βλάβες που μπορεί να προσκληθούν κατά την διάρκεια της
μίσθωσης  βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
6. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του  προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες.
7.  Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν 4412/2016 και του Ν. 3463/2006. 

Θέρμη,  02/09/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,  10/09/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΝΤΑΛΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

«Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου Οχημάτων και 

Φορτηγών»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 
 Η  εκμίσθωση  των  μηχανημάτων  περιλαμβάνει  το  χειρισμό  και  τη  λειτουργία  τους.  Συγκεκριμένα
περιλαμβάνονται:

1. Ο χειρισμός από ειδικευμένο και αδειοδοτημένο προσωπικό για τις ώρες μίσθωσης.
2.Η μεταφορά των οχημάτων σε εκάστοτε χώρο καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας.
3.Η συντήρηση και το κόστος αναλώσιμων και καυσίμων.
4.Το κόστος αδειοδότησης χρήσης, μεταφοράς και λοιπών πιστοποιήσεων που απαιτούνται από το νόμο.

Η ευθύνη λειτουργίας και λήψης μέτρων ασφαλείας βαρύνει τον ανάδοχο.

Για  τα  μηχανήματα  θα  πρέπει  να  προσκομισθούν  έγγραφα  (αντίγραφο  άδειας  κυκλοφορίας  ή  άλλο  επίσημο
έγγραφο ή φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή) προκειμένου να διαπιστωθούν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους.
 
Συγκεκριμένα ζητούνται:

1. Εκσκαφέας Ελαστικοφόρος με Σφύρα.
Εκσκαφέας πετρελαιοκίνητος ελαστικοφόρος.

 Ιπποδύναμη 90HP τουλάχιστον.
 Κρουστική δύναμη σφύρας 800 έως 1200 κιλά.   

2. Τσάπα Ερπυστριοφόρα
Τσάπα πετρελαιοκίνητη ερπυστριοφόρα.

 Ιπποδύναμης 150ΗΡ τουλάχιστον.
 Πλάτος κάδου εκσκαφής 1,50m τουλάχιστον.
 Χωρητικότητα κάδου εκσκαφής 1,40m3 τουλάχιστον.

3. Μίνι εκσκαφέας με δυνατότητα να φέρει σφύρα και πτύο.
Εκσκαφέας πετρελαιοκίνητος, ερπυστριοφόρος.

 Ιπποδύναμη 25 έως 50ΗΡ
 Δυνατότητα σύνδεσης σφύρας κρουστικής δύναμης 80 κιλών τουλάχιστον.
 Δυνατότητα σύνδεσης πτύου πλάτους 0,30m τουλάχιστον. 

4. Μίνι Φορτωτής (Διαβολάκι).
Μίνι φορτωτής πετρελαιοκίνητος, ελαστικοφόρος.

 Ελάχιστη ιπποδύναμη 40 HP. 
 Πλάτος κάδου φόρτωσης 1,50m τουλάχιστον.
 Χωρητικότητα κάδου φόρτωσης 0,40m3 τουλάχιστον.

5. Καλαθοφόρο Όχημα για Ηλεκτρολογικές Εργασίες.
Το μέγιστο ύψος του δαπέδου του καλαθιού θα είναι στα  9 μέτρα τουλάχιστον από το έδαφος,  με οριζόντια
προβολή 6 μέτρα τουλάχιστον.  Ο βραχίονας θα είναι  υδραυλικά αναπτυσσόμενος, τηλεσκοπικός, και θα φέρει
σύστημα ανύψωσης καλαθιού ενός ατόμου μέγιστου ωφέλιμου φορτίου 200 κιλά τουλάχιστον. Το καλάθι θα είναι
άριστης κατασκευής, υψηλής αντοχής και ποιότητας και ηλεκτρικά μονωμένο σε τάση τουλάχιστον 1000V, το
οποίο θα πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου.  
Το όχημα θα είναι χαρακτηρισμένο ως φορτηγό καλαθοφόρο σύμφωνα με την έγκριση τύπου του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα διαθέτει νόμιμη άδεια κυκλοφορίας.
 Επίσης η υπερκατασκευή θα συνοδεύεται και από : 
1) τη Δήλωση Πιστότητας CE του κατασκευαστή της σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας
(ΠΔ 57/2010, ενσωμάτωση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ).



2) Πιστοποιητικό Ελέγχου Ανυψωτικού Μηχανήματος όπως ορίζεται  στον «Κανονισμό Ελέγχων Ανυψωτικών 
Μηχανημάτων» (ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ.15085/593/25.8.2003,  ΦΕΚ 1186/Β/2003) σε ισχύ.

6. Φορτηγό Τετραξονικό 
Φορτηγό  τετραξονικό για  μεταφορές  προϊόντων εκσκαφών και  κατεδαφίσεων,  αδρανών και  διαφόρων άλλων
υλικών, ωφέλιμου φορτίου 15 τόνων κατ’ ελάχιστο.
Σύνολο φορτηγών: Τέσσερα (4)

7. Φορτηγό για  Μεταφορά Μηχανημάτων Έργου και Οχημάτων
Φορτηγό πετρελαιοκίνητο με επικαθήμενη φορτηγίδα χαμηλής φόρτωσης,  ωφέλιμου φορτίου 25 tn τουλάχιστον.

8 Εκσκαφέας-Φορτωτής Τύπου JCB Ισχύος 90 έως 120 ΗΡ
Εκσκαφέας-φορτωτής τύπου JCB πετρελαιοκίνητος, ελαστικοφόρος.

 Ιπποδύναμη 90 έως 120ΗΡ. 
 Χωρητικότητα πρόσθιου κάδου, έως 2,50m3.

9. Θραυστήρας Λίθων Αυτοκινούμενος
Θραυστήρας λίθων τύπου σιαγώνας ερπυστριοφόρος, αυτοκινούμενος, πετρελαιοκίνητος

 Ελάχιστο μέγεθος χοάνης τροφοδότησης 1200 Χ 750mm.
 Ισχύς από 350HP και άνω.
 Ροή παραγωγής 250-350 tn/h .

O Συντάξας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη ΤΣ&Α Η Προϊσταμένη ΔΤΥ

Θέρμη,  27 / 05 / 2020 Θέρμη,   27   / 05 / 2020 Θέρμη,   28   / 05 / 2020

Παπαλάμπρου Φανή Ρούλα Τάτση Ιωάννα Γαλαζούλα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου οχημάτων και φορτηγών»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η  εκμίσθωση  των  μηχανημάτων  περιλαμβάνει  το  χειρισμό  και  τη  λειτουργία  τους.  Συγκεκριμένα
περιλαμβάνονται:

 Ο χειρισμός από ειδικευμένο και αδειοδοτημένο προσωπικό για τις ώρες μίσθωσης.
 Η μεταφορά των οχημάτων σε εκάστοτε χώρο καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας.
 Η συντήρηση και το κόστος αναλώσιμων και καυσίμων.
 Το κόστος αδειοδότησης χρήσης, μεταφοράς και λοιπών πιστοποιήσεων που απαιτούνται από το νόμο.

Η ευθύνη λειτουργίας και λήψης μέτρων ασφαλείας βαρύνει τον ανάδοχο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
     Το γερανοφόρο όχημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα ρυμούλκησης και μεταφοράς από Ι.Χ. αυτοκίνητα μέχρι
και έμφορτες νταλίκες χωρίς τη λειτουργία φρένων έως και 40 τόνων.
     Θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη άδεια Δ.Χ. με εγκεκριμένο μηχανολογικό σχέδιο στο Υπουργείο Συγκοινωνιών,
για το σκοπό του οποίου  προορίζονται.
      Θα πρέπει να διαθέτει ιπποδύναμη μηχανής τουλάχιστο 290 ίππων, με δυνατότητα αναρτώμενου βάρους εν
πορεία  τουλάχιστο 6.622 kg,  για την μεταφορά έως και  έμφωρτης νταλίκας έως  τουλάχιστο 40 τόνους και
δυνατότητα  κίνησης  σε  δύσβατο  οδόστρωμα  με  περιορισμένη  πρόσφυση  (π.χ.  χώρος  εκφόρτωσης  ΧΥΤΑ)
διαθέτοντας κίνηση και στους τέσσερις (4) τροχούς (4Χ4).
      Όλα τα μεταφερόμενα οχήματα θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων και έναντι της μεταφοράς ως
εργασία.
     Θα πρέπει να φέρει απαραιτήτως τον ακόλουθο εξοπλισμό:

 Συρματόσχοινα ρυμούλκησης.
 Τρίγωνα βραδυπορίας.
 Προβολείς εργασίας.
 Αντιολισθητικές αλυσίδες κατά τη χειμερινή περίοδο.
 Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.

     Ενδεικτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι η μετακίνηση – ρυμούλκηση των οχημάτων και μηχανημάτων
έργου  του  Δήμου  (απορριμματοφόρα,  φορτηγά,  σάρωθρα,  φορτωτές,  επιβατικά  κ.λ.π.)  από  το  σημείο  που
ακινητοποιήθηκαν  (εντός  και  εκτός  ορίων  του  Δήμου  Θέρμης),  στο  εργοτάξιο  του  Δήμου  ή  στο  συνεργείο
επισκευής του οχήματος ή του μηχανήματος έργου του αναδόχου του αντίστοιχου διαγωνισμού. 
     Η μετάβαση στο σημείο του ακινητοποιημένου οχήματος θα είναι  άμεση και η ολοκλήρωση της εργασίας
αυθημερόν.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξάντληση του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης.

    Επί ποινή αποκλεισμού ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει εντός του φακέλου τεχνικών προσφορών,
Υπεύθυνη δήλωση: 
1) Ότι διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό και τον ειδικό τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
συγκεκριμένης εργασίας, 
2) Ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας μελέτης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

                Θέρμη 11/02-2020     Θέρμη 11/02/2020
                      Ο συντάξας Η προϊσταμένη Διεύθυνσης

                Λάμπουρας Ιωάννης  Νασιοπούλου Χριστίνα
 Μηχανικός οχημάτων Τ.Ε    πολ. Μηχ. Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

Τίτλος εργασίας: 
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και

φορτηγών»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η  εκμίσθωση  των  μηχανημάτων  περιλαμβάνει  το  χειρισμό  και  τη  λειτουργία  τους.  Συγκεκριμένα
περιλαμβάνονται:

 Ο χειρισμός από ειδικευμένο και αδειοδοτημένο προσωπικό για τις ώρες μίσθωσης.
 Η μεταφορά των οχημάτων σε εκάστοτε χώρο καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας.
 Η συντήρηση και το κόστος αναλώσιμων και καυσίμων.
 Το κόστος αδειοδότησης χρήσης, μεταφοράς και λοιπών πιστοποιήσεων που απαιτούνται από το νόμο.

Η ευθύνη λειτουργίας και λήψης μέτρων ασφαλείας βαρύνει τον ανάδοχο.

Για τα ανωτέρω οχήματα θα πρέπει να προσκομισθούν σχετικά έγγραφα (αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας
ή άλλο επίσημο έγγραφο ή φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή) προκειμένου να διαπιστωθούν
τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Περιγραφή ειδών μηχανημάτων έργου και φορτηγών

1. Εκσκαφέας-Φορτωτής Τύπου JCB Ισχύος 70 Ίππων
Εκσκαφέας-φορτωτής τύπου JCB πετρελαιοκίνητος, ελαστικοφόρος.

 Ιπποδύναμη 70 έως 100ΗΡ. 
 Πλάτος οπίσθιου κάδου εκσκαφής 0,30m έως 0,80m.
 Χωρητικότητα πρόσθιου κάδου 2,0 έως 2,50m3.

2. Μίνι Φορτωτής (Διαβολάκι).
Μίνι φορτωτής πετρελαιοκίνητος, ελαστικοφόρος.

 Ελάχιστη ιπποδύναμη 40 HP. 
 Πλάτος κάδου φόρτωσης 1,50m τουλάχιστον.
 Χωρητικότητα κάδου φόρτωσης 0,40m3 τουλάχιστον.

3. Διαμορφωτής Γαιών (Γκρέιντερ), 100 Ίππων
Διαμορφωτής γαιών για εργασίες διαμόρφωσης και διάστρωσης αμμοχάλικου, πετρελαιοκίνητος, ελαστικοφόρος,
ιπποδύναμης 100HP τουλάχιστον. 

4. Εκσκαφέας-Φορτωτής Τύπου JCB Ισχύος 90 έως 120 ΗΡ
Εκσκαφέας-φορτωτής τύπου JCB πετρελαιοκίνητος, ελαστικοφόρος.

 Ιπποδύναμη 90 έως 120ΗΡ. 
 Χωρητικότητα πρόσθιου κάδου, έως 2,50m3.

5. Φορτηγό Τετραξονικό 
Φορτηγό  τετραξονικό για  μεταφορές  προϊόντων εκσκαφών και  κατεδαφίσεων,  αδρανών και  διαφόρων άλλων
υλικών, ωφέλιμου φορτίου 15 τόνων κατ’ ελάχιστο.
Σύνολο φορτηγών: Τέσσερα (4)

Η προμέτρηση των ωρών μίσθωσης είναι οι ακόλουθη:

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Ε. ΩΡΕΣ

1 JCB 200

2 Διαβολάκι τύπου Bobcat 100

3 Γκρέϊντερ 200



4 Φορτωτής 300

5 Φορτηγό τετραξονικό 200

Οι  εργασίες  από  τον  ανάδοχο  θα  γίνονται  κατόπιν  εντολής  της  υπηρεσίας  και  θα  καταγράφονται
λεπτομερώς ως προς τις ώρες εργασίας κάθε εκάστου μηχανήματος έργου και φορτηγού.
        Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το ένα (1) έτος ή μέχρι να εξαντληθούν οι ποσότητες, με δυνατότητα
παράτασης σύμφωνα με όσα προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, οι
οποίες και θα διαμορφώνουν το πρόγραμμα των εργασιών.  

Ο συντάξας Ο Προϊστ. ΤΣΠ Η Αναπλ. Προϊστ. Διεύθυνσης

ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Ο συντάξας

ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τίτλος: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου, οχημάτων και 
φορτηγών»
Αρ. Μελέτης : 55/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/
Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ

-ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ

ΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

1 ΟΜΑΔΑ Α: 

Εκσκαφέας Ελαστικοφόρος με Σφύρα(.Εκσκαφέας 
πετρελαιοκίνητος ελαστικοφόρος.Ιπποδύναμη 
90HP τουλάχιστον.
Κρουστική δύναμη σφύρας 800 έως 1200 κιλά.) 
Cpv 45520000-8

ώρα 200

57

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 11.400,00

ΦΠΑ 24% 2.736,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 14.136,00

2 ΟΜΑΔΑ Β: 

Τσάπα Ερπυστριοφόρα ( Τσάπα πετρελαιοκίνητη 
ερπυστριοφόρα.
Ιπποδύναμης 150ΗΡ τουλάχιστον.
Πλάτος κάδου εκσκαφής 1,50m τουλάχιστον.
Χωρητικότητα κάδου εκσκαφής 1,40m3 
τουλάχιστον.
Cpv 45520000-8

ώρα 346

70

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 24.220,00

ΦΠΑ 24% 5.812,80

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 30.032,80

3 ΟΜΑΔΑ Γ: 

Μίνι εκσκαφέας με δυνατότητα να φέρει σφύρα 
και πτύο. (Εκσκαφέας πετρελαιοκίνητος, 
ερπυστριοφόρος. Ιπποδύναμη 25 έως 50ΗΡ
Δυνατότητα σύνδεσης σφύρας κρουστικής δύναμης
80 κιλών τουλάχιστον.
Δυνατότητα σύνδεσης πτύου πλάτους 0,30m 
τουλάχιστον. 
Cpv 45520000-8

ώρα 150

33

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4.950,00

ΦΠΑ 24% 1.188,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 6.138,00



4 ΟΜΑΔΑ Δ: 

Μίνι Φορτωτής (Διαβολάκι).(Μίνι φορτωτής 
πετρελαιοκίνητος, ελαστικοφόρος.
Ελάχιστη ιπποδύναμη 40 HP. 
Πλάτος κάδου φόρτωσης 1,50m τουλάχιστον.
Χωρητικότητα κάδου φόρτωσης 0,40m3 
τουλάχιστον. 
Cpv 45520000-8

ώρα 221

34

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7.514,00

ΦΠΑ 24% 1.803,36

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 9.317,36

5 ΟΜΑΔΑ Ε: 

Καλαθοφόρο Όχημα για Ηλεκτρολογικές Εργασίες.
Cpv 45510000-5 ώρα 500

58

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 29.000,00

ΦΠΑ 24% 6.960,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε 35.960,00

6 ΟΜΑΔΑ Ζ: 

Φορτηγό Τετρ αξονικό (ωφέλιμου φορτίου 15 
τόνων κατ’ ελάχιστο) (4 φορτηγά) 
Cpv 60182000-7

ώρα 1400
48

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 67.200,00

ΦΠΑ 24% 16.128,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ 83.328,00

7 ΟΜΑΔΑ Η: 

Φορτηγό για Μεταφορά Μηχανημάτων Έργου και 
Οχημάτων(Φορτηγό πετρελαιοκίνητο με 
επικαθήμενη φορτηγίδα χαμηλής φόρτωσης, 
ωφέλιμου φορτίου 25 tn τουλάχιστον) Cpv 
60182000-7

ώρα 40

95

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.800,00

ΦΠΑ 24% 912,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η 4.712,00



8 ΟΜΑΔΑ Θ: 

Εκσκαφέας-Φορτωτής Τύπου JCB Ισχύος 90 έως
120 ΗΡ(Εκσκαφέας-φορτωτής τύπου JCB 
πετρελαιοκίνητος, ελαστικοφόρος.
Ιπποδύναμη 90 έως 120ΗΡ. 
Χωρητικότητα πρόσθιου κάδου, έως 2,50m3. ) 
Cpv 45520000-8

ώρα 500

36

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 18.000,00

ΦΠΑ 24% 4.320,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ 22.320,00

9 ΟΜΑΔΑ Ι: 

Θραυστήρας Λίθων Αυτοκινούμενος (Θραυστήρας 
λίθων τύπου σιαγώνας ερπυστριοφόρος, 
αυτοκινούμενος, πετρελαιοκίνητος
Ελάχιστο μέγεθος χοάνης τροφοδότησης 1200 Χ 
750mm.
Ισχύς από 350HP και άνω.
Ροή παραγωγής 250-350 tn/h )
Cpv 45520000-8

ώρα 300

105

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 31.500,00

ΦΠΑ 24% 7.560,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι 39.060,00

10 ΟΜΑΔΑ Κ: 

Α

Γερανοφόρο όχημα για μετακίνηση - ρυμούλκηση 
των απορριμματοφόρων, φορτηγών, σαρώθρων, 
φορτωτών.
Cpv 34144220-6.

Αριθμός ρυμουλκούμενων 50

400

ΑΘΡΟΙΣΜΑ(Α) 20.000,00

ΦΠΑ 24%(Α) 4.800,00

ΣΥΝΟΛΟ(Α) 24.800,00

Β
Γερανοφόρο όχημα για μετακίνηση - ρυμούλκηση 
των επιβατικών και ημιφορτηγών οχημάτων.
Cpv 34144220-6.

Αριθμός ρυμουλκούμενων 30
130

ΑΘΡΟΙΣΜΑ(Β)
3.900,00

ΦΠΑ 24%(Β) 936,00

ΣΥΝΟΛΟ(Β) 4.836,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Α)+(Β) 23.900,00

ΦΠΑ 24%(Α)+(Β) 5.736,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Κ(Α)+(Β) 
29.636,00

11 ΟΜΑΔΑ Λ: 



Εκσκαφέας-Φορτωτής Τύπου JCB Ισχύος 70 
Ίππων( Εκσκαφέας-φορτωτής τύπου JCB 
πετρελαιοκίνητος, ελαστικοφόρος.
Ιπποδύναμη 70 έως 100ΗΡ. 
Πλάτος οπίσθιου κάδου εκσκαφής 0,30m έως 
0,80m.
Χωρητικότητα πρόσθιου κάδου 2,0 έως2,50m3.) 
Cpv 45520000-8

ώρα 200

36

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7.200,00

ΦΠΑ 24% 1.728,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Λ 8.928,00

12 ΟΜΑΔΑ Μ: 

Διαμορφωτής Γαιών (Γκρέιντερ), 100 Ίππων 
( Μίνι φορτωτής πετρελαιοκίνητος, 
ελαστικοφόρος.
Ελάχιστη ιπποδύναμη 40 HP. 
Πλάτος κάδου φόρτωσης 1,50m τουλάχιστον.
Χωρητικότητα κάδου 
φόρτωσης0,40m3τουλάχιστον) Cpv 45520000-8

ώρα 200

55

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 11.000,00

ΦΠΑ 24% 2.640,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Μ 13.640,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 239.684,00

ΦΠΑ 24% 57.524,16

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 297.208,16

Θέρμη,  02/09/2020                                      θΕΩΡΗΘΗΚΕ
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                             Θέρμη, 10/09/2020

                                                                                                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                     ΔΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                       ΜΑΝΤΑΛΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ                                            ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τίτλος: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου οχημάτων και 
φορτηγών»
Αρ. Μελέτης :55/2020

ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

A/
Α ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ

ΠΟΣΟ
-ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

1 ΟΜΑΔΑ Α:  
Εκσκαφέας Ελαστικοφόρος με Σφύρα(.Εκσκαφέας 
πετρελαιοκίνητος ελαστικοφόρος.Ιπποδύναμη 90HP 
τουλάχιστον.
Κρουστική δύναμη σφύρας 800 έως 1200 κιλά.) 
Cpv 45520000-8 

ώρα 200 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α

2 ΟΜΑΔΑ Β:  
Τσάπα Ερπυστριοφόρα ( Τσάπα πετρελαιοκίνητη ερπυστριοφόρα.
Ιπποδύναμης 150ΗΡ τουλάχιστον.
Πλάτος κάδου εκσκαφής 1,50m τουλάχιστον.
Χωρητικότητα κάδου εκσκαφής 1,40m3 τουλάχιστον.
Cpv 45520000-8

ώρα 346 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β

3 ΟΜΑΔΑ Γ:  
Μίνι εκσκαφέας με δυνατότητα να φέρει σφύρα και πτύο. 
(Εκσκαφέας πετρελαιοκίνητος, ερπυστριοφόρος. 
Ιπποδύναμη 25 έως 50ΗΡ
Δυνατότητα σύνδεσης σφύρας κρουστικής δύναμης 80 
κιλών τουλάχιστον.
Δυνατότητα σύνδεσης πτύου πλάτους 0,30m 
τουλάχιστον. 
Cpv 45520000-8

ώρα 150 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ
4 ΟΜΑΔΑ Δ:  

Μίνι Φορτωτής (Διαβολάκι).(Μίνι φορτωτής πετρελαιοκίνητος, 
ελαστικοφόρος.
Ελάχιστη ιπποδύναμη 40 HP. 
Πλάτος κάδου φόρτωσης 1,50m τουλάχιστον.
Χωρητικότητα κάδου φόρτωσης 0,40m3 τουλάχιστον. 
Cpv 45520000-8

ώρα 221

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ



5 ΟΜΑΔΑ Ε:  

Καλαθοφόρο Όχημα για Ηλεκτρολογικές Εργασίες.
Cpv 45510000-5

ώρα 500 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε

6 ΟΜΑΔΑ Ζ:  
Φορτηγό Τετραξονικό (ωφέλιμου φορτίου 15 τόνων κατ’ 
ελάχιστο) (4 φορτηγά) 
Cpv 60182000-7

ώρα 1.400 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ

7 ΟΜΑΔΑ Η:  
Φορτηγό για Μεταφορά Μηχανημάτων Έργου και 
Οχημάτων(Φορτηγό πετρελαιοκίνητο με επικαθήμενη φορτηγίδα 
χαμηλής φόρτωσης, ωφέλιμου φορτίου 25 tn τουλάχιστον) Cpv 
60182000-7   

ώρα 40 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η

8 ΟΜΑΔΑ Θ:  
Εκσκαφέας-Φορτωτής Τύπου JCB Ισχύος 90 έως 120 
ΗΡ(Εκσκαφέας-φορτωτής τύπου JCB πετρελαιοκίνητος, 
ελαστικοφόρος.
Ιπποδύναμη 90 έως 120ΗΡ. 
Χωρητικότητα πρόσθιου κάδου, έως 2,50m3. ) Cpv 45520000-8

ώρα 500 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ

9 ΟΜΑΔΑ Ι:  
Θραυστήρας Λίθων Αυτοκινούμενος (Θραυστήρας λίθων 
τύπου σιαγώνας ερπυστριοφόρος, αυτοκινούμενος, 
πετρελαιοκίνητος
Ελάχιστο μέγεθος χοάνης τροφοδότησης 1200 Χ 
750mm.
Ισχύς από 350HP και άνω.
Ροή παραγωγής 250-350 tn/h )
Cpv 45520000-8

ώρα 300 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι



10 ΟΜΑΔΑ Κ:  
Α  Γερανοφόρο όχημα για μετακίνηση - ρυμούλκηση των 

απορριμματοφόρων, φορτηγών, σαρώθρων, φορτωτών.
Cpv 34144220-6.

Αριθμός
ρυμουλκούμε

νων

50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ(Α)
ΦΠΑ 24%(Α)
ΣΥΝΟΛΟ(Α)  

 

Β  Γερανοφόρο όχημα για μετακίνηση - ρυμούλκηση των επιβατικών 
και ημιφορτηγών οχημάτων.
Cpv 34144220-6.

Αριθμός
ρυμουλκούμε

νων

30

ΑΘΡΟΙΣΜΑ(Β)
ΦΠΑ 24%(Β)
ΣΥΝΟΛΟ(Β)  

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Α)+(Β)
ΦΠΑ 24%(Α)+(Β)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Κ(Α)+(Β)  

11 ΟΜΑΔΑ Λ:  
Εκσκαφέας-Φορτωτής Τύπου JCB Ισχύος 70 
Ίππων( Εκσκαφέας-φορτωτής τύπου JCB πετρελαιοκίνητος, 
ελαστικοφόρος.
Ιπποδύναμη 70 έως 100ΗΡ. 
Πλάτος οπίσθιου κάδου εκσκαφής 0,30m έως 0,80m.
Χωρητικότητα πρόσθιου κάδου 2,0 έως2,50m3.) Cpv 
45520000-8

ώρα 200 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Λ

12 ΟΜΑΔΑ Μ:  
Διαμορφωτής Γαιών (Γκρέιντερ), 100 Ίππων ( Μίνι φορτωτής 
πετρελαιοκίνητος, ελαστικοφόρος.
Ελάχιστη ιπποδύναμη 40 HP. 
Πλάτος κάδου φόρτωσης 1,50m τουλάχιστον.
Χωρητικότητα κάδου φόρτωσης0,40m3τουλάχιστον) Cpv 
45520000-8

ώρα 200 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Μ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΜΕ ΦΠΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Θέρμη, 02/09/2020 Θέρμη,  10/09/2020 Θέρμη, ……. - ..….- 2020
                Ο Συντάξας                             Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος
                                                                                  Δ/νσης                                              Ο Προσφέρων       
                    
ΜΑΝΤΑΛΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ                       ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ                            Υπογραφή /σφραγίδα
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