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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 oδοποιϊας, καθαιρέσεων 
κατασκευών και κατεδαφίσεων επικειµένων σε κοινόχρηστους χώρους. 

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, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα 
προκύψουν, οι οποίες και θα διαµορφώνουν το πρόγραµµα των εργασιών. 

Η ανάγκη µίσθωσης µηχανηµάτων µε το χειριστή τους προέκυψε διότι µετά την 
εφαρµογή του Καλλικράτη η έκταση του δήµου αυξήθηκε σε 380.000 στρέµµατα και ο 
υπάρχων εξοπλισµός και το προσωπικό δεν επαρκούν για την εκτέλεση των ανωτέρω 
εργασιών. 

 

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. 

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 µηχανηµάτων 
έργου, θα πραγµατοποιηθεί σε διάστηµα 12 µηνών ή µέχρι να εξαντληθούν, ανάλογα µε τις 
ανάγκες που θα προκύψουν. 

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, για τελική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή.  



 

   

   
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 235.841,80 € µε φ.π.α. θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους 
του Δήµου και θα βαρύνει  για το 2017 τον Κ.Α. 02.30.6233.001 µε ποσό των 116.000,00 
το  δε υπόλοιπο ποσό των 119.841,80 € θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 2018 . 
Η  παρούσα µίσθωση θα γίνει  σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν 4412/2016. 

 
 
 

Θέρµη,  23 /06/2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
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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..κλπ. ,  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 κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –
Πρόγραµµα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις». 
ε) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 
204/2010 γνωµοδότησης 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 προµήθειες 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 



 

   

Ιδρυµάτων 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 Υπουργείου 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 λειτουργίας 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 Εθνικό 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 Γενική και ειδική συγγραφή των υποχρεώσεων 
γ) Η Τεχνική έκθεση 
δ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές 
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 περιλαµβάνουν 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 εγγύηση (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 δικαιώµατος 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 ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, 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 παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας 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 προµήθειας από το ΔΣ του κάθε φορέα. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα είναι διαρκείας ,δεκατεσσάρων (14) µηνών τουλάχιστον από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 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, για τις ανάγκες εργασιών συντηρήσεως αγροτικής και δασικής οδοποιϊας, καθαιρέσεων 
κατασκευών και κατεδαφίσεων επικειµένων σε κοινόχρηστους χώρους, 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. 
 

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 χειριστή ή οδηγό εργαζόµενο 
µε σχέση µισθωτής εργασίας ή να τις εκτελέσει ο ίδιος εφόσον διαθέτει τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα χειρισµού µηχανήµατος ή οδήγησης οχήµατος ,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, για τις ανάγκες εργασιών συντηρήσεως αγροτικής και δασικής οδοποιϊας, 
καθαιρέσεων κατασκευών και κατεδαφίσεων επικειµένων σε κοινόχρηστους χώρους, 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. 
 

Β) Στην περίπτωση µίσθωσης  γερανοφόρου οχήµατος οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα 
έχουν να κάνουν µε 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), µε άµεση µετάβαση στο 
σηµείο του ακινητοποιηµένου οχήµατος και ολοκλήρωση της εργασίας αυθηµερόν. Η εντολή 



 

   

µετακίνησης – ρυµούλκησης που θα δίνεται στον ανάδοχο από την αρµόδια υπηρεσία του 
Δήµου θέρµης, στο εργοτάξιο του Δήµου ή στο συνεργείο επισκευής οχηµάτων κλπ, του 
αναδόχου του αντίστοιχου διαγωνισµού. 

Η µίσθωση δηλαδή αυτού θα αναφέρεται σε 

1) Μίσθωση γερανοφόρου οχήµατος για µετακίνηση – ρυµούλκηση αποριµµατοφόρου – 
φορτηγού, σάρωθρα , φορτωτές και  

2) Μίσθωση γερανοφόρου οχήµατος για µετακίνηση – ρυµούλκηση επιβατηγού – ηµιφορτηγού. 

 
  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. Ακόµα η σύµβαση θα µπορεί να 
παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίµηνο επί πλέον από την ηµεροµηνία λήξης της 
και κατόπιν έγκρισης του Δηµοτικού υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες και πάντως 
χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε του αριθµού των ωρών ή του αριθµού ρυµουλκούµενων 
οχηµάτων – µηχ/των έργου, είτε του προϋπολογισµού της δαπάνης.  
 
 
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 εργασίές 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. 
 
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,   23/06/2017 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Θέρµη,  23/06/20176 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

ΜΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

   

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

 
 
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
 
«Μίσθωση µηχανηµάτων έργου οχηµάτων 
και φορτηγών» 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

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 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 80HP τουλάχιστον. 
• Κρουστική δύναµη σφύρας 800 έως 1200 κιλά.    

 
2. Εκσκαφέας Ελαστικοφόρος 

Εκσκαφέας πετρελαιοκίνητος ελαστικοφόρος. 
• Ιπποδύναµη 80HP τουλάχιστον. 
• Πλάτος κάδου εκσκαφής 1,00m τουλάχιστον. 
• Χωρητικότητα  κάδου εκσκαφής 0,80 έως 1,20m3. 

 
3. Τσάπα Ερπυστριοφόρα 

Τσάπα πετρελαιοκίνητη ερπυστριοφόρα. 
• Ιπποδύναµης 120ΗΡ τουλάχιστον. 
• Πλάτος κάδου εκσκαφής 1,50m τουλάχιστον. 
• Χωρητικότητα κάδου εκσκαφής 1,40m3 τουλάχιστον. 

 
4. Φορτωτής Ελαστικοφόρος 

Φορτωτής πετρελαιοκίνητος ελαστικοφόρος. 
• Ιπποδύναµη 120 έως 180HP.   
•  Πλάτος κάδου φόρτωσης 2,50m τουλάχιστον. 
• Χωρητικότητα κάδου φόρτωσης 2,50 έως 3,0m3.   

 

5. Μίνι εκσκαφέας µε ∆υνατότητα να Φέρει Σφύρα και Πτύο. 
Εκσκαφέας πετρελαιοκίνητος, ελαστικοφόρος. 

1. Ιπποδύναµη 20 έως 30ΗΡ.  



 

   

• ∆υνατότητα σύνδεσης σφύρας κρουστικής δύναµης 80 κιλών τουλάχιστον. 
• ∆υνατότητα σύνδεσης πτύου πλάτους 0,30m τουλάχιστον.  

 
6. Μίνι Φορτωτής (∆ιαβολάκι). 
Μίνι φορτωτής πετρελαιοκίνητος, ελαστικοφόρος. 

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

 
7. Καλαθοφόρο Όχηµα για Ηλεκτρολογικές Εργασίες. 
Το µέγιστο ύψος του δαπέδου του καλαθιού θα είναι στα 14 µέτρα τουλάχιστον 
από το έδαφος, µε οριζόντια προβολή 6 µέτρα τουλάχιστον.  Ο βραχίονας θα είναι  
υδραυλικά αναπτυσσόµενος, αρθρωτός ή 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 ∆ήλωση Πιστότητας CE του κατασκευαστή της σύµφωνα µε τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας (Π∆ 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. 
 
8. Φορτηγό Τετραξονικό 

Φορτηγό τετραξονικό για µεταφορές προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, 
αδρανών και διαφόρων άλλων υλικών, ωφέλιµου φορτίου 15 έως 20 τόνων. 
 
9. Φορτηγό για  Μεταφορά Μηχανηµάτων Έργου και Οχηµάτων 

Φορτηγό πετρελαιοκίνητο µε επικαθήµενη φορτηγίδα χαµηλής φόρτωσης,  
ωφέλιµου φορτίου 25 tn τουλάχιστον. 
 
10. ∆ιαµορφωτής Γαιών (Γκρέιντερ), 100 Ίππων 

∆ιαµορφωτής γαιών για εργασίες διαµόρφωσης και διάστρωσης αµµοχάλικου, 
πετρελαιοκίνητος, ελαστικοφόρος, ιπποδύναµης 100HP τουλάχιστον.  
 
11. Φορτωτής Ερπυστριοφόρος Ισχύος 70 Ίππων. 
Φορτωτής ερπυστριοφόρος πετρελαιοκίνητος µε κλειστή καµπίνα. 

• Ιπποδύναµης 70 έως 140ΗΡ. 
• Ελάχιστο πλάτος κάδου φόρτωσης 1,80m. 
• Ελάχιστη χωρητικότητα κάδου φόρτωσης 2,0m3. 

 

 

 

12. 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. 

 
 
 



 

   

 
 
 
13. Θραυστήρας Λίθων Αυτοκινούµενος 
Θραυστήρας λίθων τύπου σιαγώνας ερπυστριοφόρος πετρελαιοκίνητος. 

1. Ελάχιστο µέγεθος χοάνης τροφοδότησης 1000 Χ 750mm. 
2. Μέγιστο µέγεθος θραυσµάτων εξόδου ρυθµιζόµενο 50 – 150mm ή 

µικρότερο. 
3. Ισχύς 150HP τουλάχιστον. 
4. Ροή παραγωγής 100tn/h τουλάχιστον. 

 
 
 
 
 
 
 

O Συντάξας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 Η Προϊσταµένη ΤΣ&Α  Η Προϊσταµένη ∆ΤΥ  

Θέρµη,   02   / 06 / 2017 Θέρµη,   02   / 06 / 2017 Θέρµη,    02  / 06 / 2017 

 
 
 
 
 
 
 

  

Κώστας Καραδάµογλου Ρούλα Τάτση Ιωάννα Γαλαζούλα 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 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 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 290 ίππων, µε δυνατότητα αναρτώµενου 
βάρους εν πορεία 6.622 kg, για µεταφορά έως και έµφωρτης νταλίκας έως 40 τόνους, 
δυνατότητα κίνησης σε δύσβατο οδόστρωµα µε περιορισµένη πρόσφυση (π.χ. χώρος 
εκφόρτωσης ΧΥΤΑ) διαθέτοντας κίνηση και στους 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 βραδυπορείας. 
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 µηχανήµατος 
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, τα παρακάτω: 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση α) ότι διαθέτει το απαιτούµενο εξειδικευµένο προσωπικό και τον 
ειδικό τεχνικό εξοπλισµό για την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας, β) ότι έλαβε 
γνώση των όρων της παρούσας µελέτης και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

 
 
 
 



 

   

 
 

2. Τεχνική έκθεση που θα αναφέρει το είδος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ειδικού 
εξοπλισµού που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας. 

   
                     Συντάξας          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
        Θέρµη,  16/06/2017                                       Θέρµη,  16/06/2017  
                                                Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
            ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
          ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
                                                                                        

 
         Πολύζος  Χρήστος     Νασιοπούλου  Χριστένα    

  Msc Μηχανολόγος  Μηχανικός                           Μηχανικός  ∆οµικών  Έργων       

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τίτλος: «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου 
οχηµάτων και φορτηγών» 
Αρ. Μελέτης : 61/2017 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

A/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

-ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) 

 ΟΜΑ∆Α Α:       
1 Εκσκαφέας Ελαστικοφόρος µε Σφύρα. 

 Τουλάχιστον 80HP, σφύρα 800-1200Kgr 
cpv 45520000-8 

ώρα 150    65 9.750,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 9.750,00 
   ΦΠΑ 24% 2.340,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 12.090,00 
      

 ΟΜΑ∆Α Β:       
2 Εκσκαφέας Ελαστικοφόρος. 

80HP τουλάχιστον, πλάτος κάδου 
τουλάχιστον 1m, χωρητικότητα 0,80-1,2m2 
Cpv 45520000-8 

ώρα 250    60 15.000,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 15.000,00 
   ΦΠΑ 24% 3.600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 18.600,00 
      

 ΟΜΑ∆Α Γ:       
3 Τσάπα Ερπυστριοφόρα. 

Τουλάχιστον 120HP, πλάτος εκσκαφής 
τουλάχιστον 1,50m, χωρητικότητα 1,40m2 
Cpv 45520000-8 

ώρα 350  75 26.250,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 26.250,00 
   ΦΠΑ 24% 6.300,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ 32.550,00 
      

 ΟΜΑ∆Α ∆:       
4 Φορτωτής Ελαστιχοφόρος. 

120-180HP, πλάτος κάδου τουλάχιστον 
2,50m, χωρητικότητα 2,50-3,0m3 
Cpv 45520000-8 

ώρα 300   60 18.000,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 18.000,00 
   ΦΠΑ 24% 4.320,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ 22.320,00 



 

   

      

 ΟΜΑ∆Α Ε:       

5 Μίνι εκσκαφέας µε Δυνατότητα να Φέρει 
Σφύρα και Πτύο 
20-30HP, δυνατότητα σφύρας κρουστικής 
δύναµης 80Kgr, δυνατότητα πτύου 
τουλάχιστον 0,30m 

Cpv 45520000-8 

ώρα 150   30 4.500,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 4.500,00 
   ΦΠΑ 24% 1.080,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε 5.580,00 
      

 ΟΜΑ∆Α Ζ:       
6 Μίνι Φορτωτής (Διαβολάκι) 

Τουλάχιστον 40HP, πλάτος φόρτωσης 1,50m, 
χωρητικότητα κάδου 0,40m3 
Cpv 45520000-8 

ώρα 120   30 3.600,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3.600,00 
   ΦΠΑ 24% 864,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ζ 4.464,00 
      

 ΟΜΑ∆Α Η:       
7 Καλαθοφόρο Όχηµα για Ηλεκτρολογικές 

Εργασίες. 
Ανύψωση 14-16m 

Cpv 45510000-5 

ώρα 150   60 9.000,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 9.000,00 
   ΦΠΑ 24% 2.160,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Η 11.160,00 
      

 ΟΜΑ∆Α Θ:       
8 Φορτηγό Τετραξονικό 

Φορτίου 15-20tn 
Cpv 90121100-2 

ώρα 380   50 19.000,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 19.000,00 
   ΦΠΑ 24% 4.560,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Θ 23.560,00 
      



 

   

 ΟΜΑ∆Α Ι:       
9 Φορτηγό για  Μεταφορά Μηχανηµάτων Έργου 

και Οχηµάτων Ωφέλιµου φορτίου 25tn 
τουλάχιστον 
Ωφέλιµου Φορτίου 25tn 
Cpv 60182000-7 
 

ώρα 150   50 7.500,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7.500,00 
   ΦΠΑ 24% 1.800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι 9.300,00 
      

 ΟΜΑ∆Α Κ:       
10 Διαµορφωτής Γαιών (Γκρέιντερ) 100HP 

τουλάχιστον 
Cpv 45520000-8 

ώρα 280   70 19.600,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 19.600,00 
   ΦΠΑ 24% 4.704,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Κ 24.304,00 
      

 ΟΜΑ∆Α Λ:       

11 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος Ισχύος 70-
140HP, ελάχιστο πλάτος κάδου 1,80m, 
ελάχιστη χωρητικότητα 2,0m2 
Cpv 45520000-8 

ώρα 230   60 13.800,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 13.800,00 
   ΦΠΑ 24% 3.312,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Λ 17.112,00 
      

 ΟΜΑ∆Α Μ:       
12 Εκσκαφέας-Φορτωτής Τύπου JCB Ισχύος 70-

100HP, πλάτος οπίσθιου κάδου 0,30-0,80m, 
χωρητικότητα πρόσθιου κάδου 2,0-2,5m3 
Cpv 45520000-8 

ώρα 200   35 7.000,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7.000,00 
   ΦΠΑ 24% 1.680,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Μ 8.680,00 
      



 

   

 ΟΜΑ∆Α Ν:       
13 Θραυστήρας Λίθων Αυτοκινούµενος  

Τουλάχιστον 100tn/h, τουλάχιστον 150HP, 
Άνοιγµα τροφοδότησης τουλάχιστον 
1000Χ750mm, Μέγεθος εξόδου 50-150mm 
ή µικρότερο 
Cpv 45520000-8 

ώρα 250   100 25.000,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 25.000,00 
   ΦΠΑ 24% 6.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ν 31.000,00 
      

 ΟΜΑ∆Α Ξ:       

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

Αριθµός 
ρυµουλκού

µενων  

22   495 10.890,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 10.890,00 
   ΦΠΑ 24% 2.613,60 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ξ 13.503,60 
      

 ΟΜΑ∆Α Ο:       
15 Γερανοφόρο όχηµα για µετακίνηση -  

ρυµούλκηση επιβατικών και ηµιφορτηγών 
Cpv 34144220-6 

Αριθµός 
ρυµουλκο
ύµενων 

9  145 1.305,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.305,00 
   ΦΠΑ 24% 313,20 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ο 1.618,20 
      

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 235.841,80 

 
 

 

Θέρµη,  23/06/2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Θέρµη,  23/06/2017 

  

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

ΜΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  
 
 
 
 
 
 
 



 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τίτλος: «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου 
οχηµάτων και φορτηγών» 
Αρ. Μελέτης :  61/2017 

 
ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 

A/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

-ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ΕΥΡΩ) 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) 

 ΟΜΑ∆Α Α:       
1 Εκσκαφέας Ελαστικοφόρος µε Σφύρα. 

 Τουλάχιστον 80HP, σφύρα 800-1200Kgr 
cpv 45520000-8 

ώρα 150    

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α  
      

 ΟΜΑ∆Α Β:       
2 Εκσκαφέας Ελαστικοφόρος. 

80HP τουλάχιστον, πλάτος κάδου 
τουλάχιστον 1m, χωρητικότητα 0,80-1,2m2 
Cpv 45520000-8 

ώρα 250    

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β  
      

 ΟΜΑ∆Α Γ:       
3 Τσάπα Ερπυστριοφόρα. 

Τουλάχιστον 120HP, πλάτος εκσκαφής 
τουλάχιστον 1,50m, χωρητικότητα 1,40m2 
Cpv 45520000-8 

ώρα 350    

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ  
      



 

   

 ΟΜΑ∆Α ∆:       
4 Φορτωτής Ελαστιχοφόρος. 
120-180HP, πλάτος κάδου τουλάχιστον 
2,50m, χωρητικότητα 2,50-3,0m3 
Cpv 45520000-8 

ώρα 300   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆  
      

 ΟΜΑ∆Α Ε:       

5 Μίνι εκσκαφέας µε Δυνατότητα να Φέρει 
Σφύρα και Πτύο 
20-30HP, δυνατότητα σφύρας κρουστικής 
δύναµης 80Kgr, δυνατότητα πτύου 
τουλάχιστον 0,30m 

Cpv 45520000-8 

ώρα 150   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε  
      

 ΟΜΑ∆Α Ζ:       
6 Μίνι Φορτωτής (Διαβολάκι) 
Τουλάχιστον 40HP, πλάτος φόρτωσης 1,50m, 
χωρητικότητα κάδου 0,40m3 
Cpv 45520000-8 

ώρα 120   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ζ  
      

 ΟΜΑ∆Α Η:       
7 Καλαθοφόρο Όχηµα για Ηλεκτρολογικές 
Εργασίες. 
Ανύψωση 14-16m 

Cpv 45510000-5 

ώρα 150   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Η  
      

 ΟΜΑ∆Α Θ:       
8 Φορτηγό Τετραξονικό 
Φορτίου 15-20tn 
Cpv 90121100-2 

ώρα 380   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Θ  



 

   

      

 ΟΜΑ∆Α Ι:       
9 Φορτηγό για  Μεταφορά Μηχανηµάτων Έργου 
και Οχηµάτων Ωφέλιµου φορτίου 25tn 
τουλάχιστον 
Ωφέλιµου Φορτίου 25tn 
Cpv 60182000-7 
 

ώρα 150   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι  
      

 ΟΜΑ∆Α Κ:       
10 Διαµορφωτής Γαιών (Γκρέιντερ) 100HP 

τουλάχιστον 
Cpv 45520000-8 

ώρα 280   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Κ  
      

 ΟΜΑ∆Α Λ:       

11 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος Ισχύος 70-
140HP, ελάχιστο πλάτος κάδου 1,80m, 
ελάχιστη χωρητικότητα 2,0m2 
Cpv 45520000-8 

ώρα 230   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Λ  
      

 ΟΜΑ∆Α Μ:       
12 Εκσκαφέας-Φορτωτής Τύπου JCB Ισχύος 70-

100HP, πλάτος οπίσθιου κάδου 0,30-0,80m, 
χωρητικότητα πρόσθιου κάδου 2,0-2,5m3 
Cpv 45520000-8 

ώρα 200   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Μ  



 

   

      

 ΟΜΑ∆Α Ν:       
13 Θραυστήρας Λίθων Αυτοκινούµενος  

Τουλάχιστον 100tn/h, τουλάχιστον 150HP, 
Άνοιγµα τροφοδότησης τουλάχιστον 
1000Χ750mm, Μέγεθος εξόδου 50-150mm 
ή µικρότερο 
Cpv 45520000-8 

ώρα 250   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ν  
      

 ΟΜΑ∆Α Ξ:       

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

Αριθµός 
ρυµουλκού

µενων  

22   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ξ  
      

 ΟΜΑ∆Α Ο:       
15 Γερανοφόρο όχηµα για µετακίνηση -  

ρυµούλκηση επιβατικών και ηµιφορτηγών 
Cpv 34144220-6 

Αριθµός 
ρυµουλκο
ύµενων 

9   

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ο  
      

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

Θέρµη, 23/06/2017 Θέρµη,  23/06/2017 Θέρµη, ……. - ..….- 2017 
Ο Συντάξας            Η Προϊσταµένη ∆νσης          Ο Προσφέρων             

                                      

 

Κολοκυθάς Αθανάσιος      Μαϊδου Ελένη               Υπογραφή 

                                                   /σφραγίδα   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
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