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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

                                          

Η παξνύζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ κίζζσζε ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα δηάθνξεο εξγαζίεο ζηε Δ.Ε. Οξθέα.  

Σπγθεθξηκέλα δεκηνπξγνύληαη ηέζζεξηο ηνκείο εξγαζηώλ: 

1νο ηνκέαο: 

I.  Μεραληθόο εθζθαθέαο ηζρύνο 85 HP  θαη άλσ – 1 κεράλεκα  

II.  Φνξησηήο κεραληθόο ηζρύνο 95 HP  θαη άλσ – 1 κεράλεκα 

III.  Αλαηξεπόκελα θνξηεγά σθέιηκνπ θνξηίνπ  18 ηόλσλ θαη άλσ -  2 απηνθίλεηα  

Γηα ην θαζαξηζκό ξεκάησλ – ρεηκάξξσλ θαη ζεκείσλ ζπγθέληξσζεο ζηάζηκσλ πδάησλ, γηα 

κηθξνπαξεκβάζεηο ζηα αλαρώκαηα κε ζθνπό ηε ζπληήξεζε θαη ελίζρπζή ηνπο, γηα ηνλ θαζαξηζκό 

θαη κεηαθνξά πιηθώλ επηθίλδπλσλ γηα θσηηά ηεο ΔΕ Οξθέα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

  2νο ηνκέαο: 

I. Ιζνπεδσηήο (GREYDER) - 1 κεράλεκα 

Γηα ηε δηακόξθσζε αγξνηηθώλ δξόκσλ ηνπ αγξνθηήκαηνο ΔΕ Οξθέα.  

3νο ηνκέαο: 

I. Ιζζνπεδσηήο (GREYDER) - 1 κεράλεκα  

Γηα ηνλ θαζαξηζκό – ζπληήξεζε αληηππξηθώλ δσλώλ θαη απνρηνληζκώλ ηεο ΔΕ Οξθέα αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο. 

4νο ηνκέαο 

I. Φνξησηήο κεραληθόο ηζρύνο 95 HP  θαη άλσ – 1 κεράλεκα  

Γηα δηάλνημε αληηππξηθώλ δσλώλ ΔΕ Οξθέα. 

Η κίζζσζε ησλ παξαπάλσ αλαιύεηαη ζην ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό κε βάζεη ηα παξαθάησ 

θξηηήξηα: 

  Α) Μίζζωζε κεραλεκάηωλ κε ηηκή σξηαίαο κνλάδαο γηα ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

1.   Μεραληθόο εθζθαθέαο  

  Εθζθαθή θαη θόξησζε αλά ώξα εξγαζίαο. 

2.Μεραληθόο θνξησηήο 



 Εθζθαθή θαη θόξησζε αλά ώξα εξγαζίαο 

3.Ιζνπεδσηήο 

Ιζνπέδσζε – δηακόξθσζε αλά ώξα εξγαζίαο 

 

  Β)  Μίζζωζε αλαηξεπόκελωλ θνξηεγώλ απηνθηλήηωλ κε σθέιηκν θνξηίν 18 ηόλσλ θαη άλσ, 

αλά ώξα εξγαζίαο. 

 Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο (ελδεηθηηθόο) δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε θακία πεξίπησζε ην 

πνζό ησλ 73.364,60 € κε Φ.Π.Α. πνπ έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ ΚΑ 30.6233.003 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ έηνπο 2017, νη πνζόηεηεο κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ θαη δελ ππάξρεη ε ππνρξέσζε γηα 

εμάληιεζε ησλ πηζηώζεσλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό δαπαλώλ έηνπο 2017. 

 

Σνπθιί  14/06/2017 

ΗΣπληάμαζα  

 

 Κνηζάλε Ειέλε 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ) 

1νο ηνκέαο 

α/α Δίδνο 

Αξηζκόο 
κεραλε-
κάηωλ 

Μνλάδα 
Μέηξεζ

εο 
Πνζόηεη

α 
Σηκή 

Μνλάδαο 
Γαπάλε 
(επξώ) 

1 
Μεραληθόο εθζθαθέαο ηζρύνο 
85 HP  θαη άλσ. 1 ώξα  131 50 6.550,00 

2 
Φνξησηήο κεραληθόο ηζρύνο 
95 HP  θαη άλσ. 1 ώξα 130 60 7.800,00 

3 

Αλαηξεπόκελν θνξηεγό 
σθέιηκνπ θνξηίνπ 18 ηόλσλ 
θαη άλσ 2 ώξα 200 50 10.000,00 

  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 24.350,00 

Φ.Π.Α 
24%: 5.844,00 

ΜΔΡΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 30.194,00 

2νο ηνκέαο 

α/α Δίδνο 

Αξηζκόο 
κεραλε-
κάηωλ 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηε
ηα 

Σηκή 
Μνλάδαο 

Γαπάλε 
(επξώ) 

1 Ιζνπεδσηήο (GREYDER) 1 ώξα 285 45 12.825,00 

  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 12.825,00 

   

12.825,00 

Φ.Π.Α 
24%: 3.078,00 

   

3.078,00 

ΜΔΡΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 15.903,00 

   

15.903,00 

 

 

 

 



 

3νο ηνκέαο 

α/α Δίδνο 

Αξηζκόο 
κεραλε-
κάηωλ 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηε
ηα 

Σηκή 
Μνλάδαο 

Γαπάλε 
(επξώ) 

1 Ιζνπεδσηήο (GREYDER) 1 ώξα 222 45 9.990,00 

  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 9.990,00 

   

12.825,00 

Φ.Π.Α 
24%: 2.397,60 

   

3.078,00 

ΜΔΡΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 12.387,60 

   

15.903,00 

 

4νο ηνκέαο 

α/α Δίδνο 

Αξηζκόο 
κεραλε-
κάηωλ 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηε
ηα 

Σηκή 
Μνλάδαο 

Γαπάλε 
(επξώ) 

1 
Φνξησηήο κεραληθόο ηζρύνο 
95 HP  θαη άλσ. 1 ώξα 200 60 12.000,00 

  

ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΟ 12.000,00 

   

10.800,00 

Φ.Π.Α 
24%: 2.880,00 

   

2.592,00 

ΜΔΡΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 14.880,00 

   

13.392,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 νπθιί   14/06/2017 

Η πληάμαζα 

 

 

 

Κνηζάλε Διέλε 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο  

Θεωξήζεθε 

νπθιί    14/06/2017 

Ο πξνϊζηάκελνο Σ.Τ. 

 

 

 

Γνπξίδεο Αζαλάζηνο 

Γξ Πνιηηηθόο Μεραληθόο- 
Αξραηνιόγνο 

ΣΔΛΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΟ 59.165,00 

Φ.Π.Α 
24%: 14.199,60 

ΣΔΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ  73.364,60 
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ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ   1ν 

Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 

Η παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεωλ αθνξά ηελ παξαπάλω κίζζωζε, πνπ έρεη ωο εμήο:  

Η κίζζσζε ησλ παξαπάλσ αλαιύεηαη ζην πξνϋπνινγηζκό κε βάζεη ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

  Α) Μίζζωζε κεραλεκάηωλ κε ηηκή σξηαίαο κνλάδαο γηα ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

1.   Μεραληθόο εθζθαθέαο ηζρύνο 85 HP  θαη άλσ – 1 κεράλεκα 

  Εθζθαθή θαη θόξησζε αλά ώξα εξγαζίαο. 

2.Μεραληθόο θνξησηήο ηζρύνο 95 HP  θαη άλσ – 2 κεραλήκαηα 

 Εθζθαθή θαη θόξησζε αλά ώξα εξγαζίαο 

3.Ιζνπεδσηήο (GREYDER) - 2 κεραλήκαηα 

Ιζνπέδσζε – δηακόξθσζε αλά ώξα εξγαζίαο 

 

  Β)  Μίζζωζε αλαηξεπόκελωλ θνξηεγώλ απηνθηλήηωλ κε σθέιηκν θνξηίν 18 ηόλσλ θαη άλσ, 

αλά ώξα εξγαζίαο. 

Σα πξνζθεξόκελα κεραλήκαηα θαη ηα νρήκαηα ζα είλαη ηδηόθηεηα  θαη ε ωξηαία ή εκεξήζηα 

δαπάλε πνπ νξίδεηαη ζα πεξηιακβάλεη ηε δαπάλε κίζζωζεο ηνπ νρήκαηνο, ηελ δαπάλε 

ρεηξηζηή ή νδεγνύ,  ηα ειαηνιηπαληηθά, ηα θαύζηκα θαη ηε ζπληήξεζε.  

  

ΑΡΘΡΟ 2ν 

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 

Γηα ηελ παξαπάλσ κίζζσζε ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο  

 ηνπ Ν. 3463/06, «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρύεη . 

 ηνλ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Δηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 ηνπ ΠΔ 270/1981 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ ησλ ΟΤΑ».  

 Ν. 4257/14 Επείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ. 

 Ν. 4281/2014 Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα 
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) ηεύρνο Α’) Δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη 
ππεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ) 

 



ΑΡΘΡΟ 3ν 

πκβαηηθά ζηνηρεία 

Τα  σσμβατικά στοιτεία της μίσθωσης κατά σειρά ιστύος είναι: 

1. Η γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ.  

2. Η ηερληθή πεξηγξαθή   

3. Ο  πξνϋπνινγηζκόο  

 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

Πξνζεζκία εθηειέζεωο  ηεο ζύκβαζεο. 

Η πξνζεζκία εθηειέζεσο (ρξόλνο ζύκβαζεο) ηεο εξγαζίαο ησλ  κεραλεκάησλ-νρεκάησλ νξίδεηαη 

έσο ηηο 31-12-2017. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνινδόρνπ 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ζύκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο παξά κόλν αλ εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ, άιισο ζα απνθιείνληαη από 

κειινληηθή ζπλεξγαζία κε ην Δήκν. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ νη ηδηνθηήηεο ησλ κηζζσκέλσλ κεραλεκάησλ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο 

ζσζηήο θαη αθίλδπλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηπρόλ δε δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζε ηξίηνπο, ζα 

βαξύλνπλ ηνπο ίδηνπο. 

Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ή δεκηώλ νη ηδηνθηήηεο (αλάδνρνη) πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια 

κέηξα εμαζθαιίδνληαο ζηα κεραλήκαηά ηνπο, ηνπο αλαγθαίνπο βνεζνύο πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηνπο 

ρεηξηζηέο ζηηο θηλήζεηο ηνπο. Επίζεο νθείινπλ λα ηεξνύλ γηα ην πξνζσπηθό πνπ πηζαλόλ 

κηζζνδνηνύλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο όηη πξνβιέπεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία. Τπρόλ 

ειιείςεηο λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο βαξύλνπλ εμνινθιήξνπ ηνλ ηδηνθηήηε.  

Οη ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα ειέγρνπλ όηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ λόκηκσλ 

ζπλζεθώλ απαζρόιεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ κηζζσκέλσλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ.  

Γηα θάζε αηύρεκα ή δπζηύρεκα ζην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ ή ζε ηξίηνπο ή γηα νπνηαδήπνηε 

δεκηά πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ αλάδνρν βαξύλεηαη απνθιεηζηηθά ν ίδηνο. 

Ο ηδηνθηήηεο (εθκηζζσηήο) νθείιεη λα αληαπνθξηζεί γηα εξγαζία ζηηο 7:00 ην πξσί, αθνύ εηδνπνηεζεί 
ην αξγόηεξν ηελ πξνεγνύκελε εκέξα από απηήλ ηεο απαζρόιεζεο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν από ηνλ 
εληνιέα (ππεξεζία).  

  

ΑΡΘΡΟ 6ν 

Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνιέα 

Είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα  
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ν 

Αλωηέξα βία 

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην λα πξνβιεθζεί 
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή 
επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. Ελδεηθηηθά γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά 
θαη απξόβιεπηα θπζηθά γεγνλόηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθό γεγνλόο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα 
ηηο νπνίεο ν εληνινδόρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνύ, 
πόιεκνο, αηύρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εληνινδόρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά 
ηελ νπνία ππάξμεη ιόγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδόρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα 



θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο 
ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

Ο όξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκόδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδόκελνο αλάινγα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Οη ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ’ όιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο  θαη δελ αλαζεσξνύληαη γηα θαλέλα ιόγν θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ 
ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο ηεο ππεξεζίαο πνπ εκθαίλνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό. 

 

ΑΡΘΡΟ  9ν 

Σξόπνο πιεξωκήο 

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδόρνπ θαζνξίδεηαη ζε επξώ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, κείνλ ην πνζνζηό έθπησζεο επί ηνπ πνζνύ απηνύ, γηα ην 
δηάζηεκα ηζρύνο ηεο εληνιήο. Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνύ γίλεηαη ύζηεξα από έθδνζε ζρεηηθνύ 
δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ εληνινδόρνπ θαη αλάινγα κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζύκβαζεο . 

Σην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη βάξε. Η 
ακνηβή δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή 
θαη ακεηάβιεηε θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν 

Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

Ο εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο θόξνπο, 
ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρύνπλ θαηά 
ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν 

Δπίιπζε δηαθνξώλ 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο 
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 νπθιί   14/06/2017 

Η πληάμαζα 

 

 

 

Κνηζάλε Διέλε 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο  

Θεωξήζεθε 

νπθιί    14/06/2017 

Ο πξνϊζηάκελνο Σ.Τ. 

 

 

 

Γνπξίδεο Αζαλάζηνο 

Γξ Πνιηηηθόο Μεραληθόο- 
Αξραηνιόγνο 

 

 


