
 

 

                             ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             

 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                                Σίνδος, 22/06/2018 

 Διεύθυνση Οικονομικών                      ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 734          

Υπηρεσιών                                                      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 13965 

Τμήμα Προϋπολογισμού 

Λογιστηρίου και Προμηθειών 

 Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 

                      57400 Σίνδος. 

Πληροφορίες: Πιτσάνη Πετρούλα 

Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 548) 

Fax:  2310-586-849 

E-mail: p.pitsani@dimosdelta.gr  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με 

τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τη συλλογή αποβλήτων 

από ανεξέλεγκτες εστίες» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών 

6) Την υπ’ αριθμ. 153/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα για την 

έγκριση δαπάνης  

7) Την υπ’αριθμ. 786/14-06-2018 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργων 

για τη συλλογή αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες», προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ, 

χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

ΑΔΑ: ΩΙΟΗΩ9Ι-3ΤΚ



 

 

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση 

μηχανημάτων έργων για τη συλλογή αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες», σύμφωνα με 

το Παράρτημα Α΄. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 

Μίσθωση μηχανημάτων έργων για συλλογή 
αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Μελ.:  06/2018 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Κ.Α.: 02.20.6233.002 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Χρηματοδότηση: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ - ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ”Μίσθωση μηχανημάτων έργων για συλλογή αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες ”. 

 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στη μίσθωση βαρέως μηχανήματος έργου με ελάχιστη 
πραγματική ισχύς 170 HP , που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας και 
συγκεκριμένα αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών , κ.λ.π., για το έτος 2018  στο Δήμο Δέλτα . 
Επίσης ενός μεγάλου τετραξονικού φορτηγού ωφελίμου φορτίου 18 τόνων και άνω καθώς δεν διαθέτει 
ο Δήμος αντίστοιχο στο στόλο του. Και τα δύο οχήματα θα έχουν και τον χειριστή ή οδηγό τους. 
Οι εργασίες αφορούν στον καθαρισμό των περιαστικών κοινόχρηστων χώρων από ανεξέλεγκτες 
αποθέσεις αποβλήτων και εύφλεκτων υλικων και για την προστασία από πιθανές πυρκαγιές κατά τη 
διάρκεια της κρίσιμης αντιπυρικής περιόδου 2018. 
Κάθε χρόνο, παρουσιάζεται το φαινόμενο οι δημότες να αποθέτουν μεγάλο όγκο κλαδιών και 
υπολειμμάτων πρασίνου στα πεζοδρόμια που προέρχονται από το κλάδεμα των δένδρων και τον 
καθαρισμό των κήπων και των πρασιών που υπάρχουν στα διοικητικά όρια του Δήμου.  
Επειδή ο όγκος των κλαδιών που παράγεται είναι πολύ μεγάλος και η δυνατότητα αποκομιδής των από 
τις υπηρεσίες του Δήμου είναι κατά πολύ μικρότερη, λόγω έλλειψης προσωπικού και εξοπλισμού, ο 
όγκος των κλαδιών αυτών έχει αυξηθεί. 
Επίσης ο φαινόμενο της παρουσίας παλαιών αντικειμένων π.χ. επίπλων, στρωμάτων, πεταμένα στους 
δρόμους, εμποδίζουν την κυκλοφορία των πολιτών και αποτελούν συχνά, εστία ρύπανσης. 
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω των παρακάτω γεγονότων: 
1. υπάρχει εξαιρετικά μεγάλος κίνδυνος ανάφλεξης τους και εξάπλωσης πυρκαγιάς στην παρακείμενη 
κατοικημένη περιοχή ο οποίος αυξάνεται λόγω της θερινής περιόδου. 
2. η περιοχή εναπόθεσης των κλαδιών και υπολειμμάτων πρασίνου αποτελεί εστία δυσοσμίας και 
μόλυνσης και λόγο προσέλκυσης τρωκτικών. 
3. η έκταση του Δήμου είναι μεγάλη και ημιαστικού χαρακτήρα με πολλά αδόμητα οικόπεδα ειδικά στην 
περιοχή των οικισμών Αγ. Σοφία – Χαλάστρας – Κύμινων  υπάρχουν κατ επανάληψη αποθέσεις μεγάλης 
έκτασης που πρέπει να αποκομίζονται άμεσα διότι έχουν παρατηρηθεί τακτικές αυταναφλέξεις. 
4.Ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας του Δήμου που στα διοικητικά του όρια έχει δέλτα τριών ποταμών 
(συνθήκη ραμσάρ) δημιουργεί επιπλέον απαίτηση της άμεσης αντιμετώπισης και συλλογής των 
αποθέσεων εκεί. 
 Η χρησιμοποίηση των μηχανημάτων αυτών, κρίνεται αναγκαία διότι τα μέσα που διαθέτει ο 
Δήμος δεν επαρκούν, για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν . 
Για τον άνω σκοπό θα χρησιμοποιηθεί  
Α) Ένας (1) Μηχανικός Φορτωτής λαστιχοφόρος ισχύος min 170 hp. 
Β) Ένα (1) Ανατρεπόμενο φορτηγό τετραξονικό ωφέλιμου φορτίου 18 τόνων και άνω 
 Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει το παραπάνω: (Α) μηχάνημα με τον χειριστή του και να έχει όλα 
τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά, για το προσωπικό και τα μηχάνημα του.(Β) όχημα 
φορτηγό τετραξονικό ωφέλιμου φορτίου 18 τόνων και άνω, με τον οδηγό του. Κατά την υπογραφή της 
σύμβασης πρέπει να προσκομίσει τις άδειες του χειριστή και του οδηγού. Η ανάθεση των εν λόγω 
εργασιών, αφορά στην αμοιβή του αναδόχου, των καυσίμων, καθώς και των ανταλλακτικών των 
μηχανημάτων και καμιά επιπλέον αμοιβή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. 
  Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι ενδεικτικός, οι δε ποσότητες του μπορούν να 
τροποποιηθούν με τρόπο τέτοιο, ώστε σε καμία περίπτωση να μην ξεπεράσει αυτός το ποσό των 
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24.800,00  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο προσδιορισμός των αναγκαίων ωρών λειτουργίας  (h) 
των άνω μηχανημάτων θα προκύπτει από τις επιτόπου ανάγκες του εργασίας. Η πληρωμή θα 
γίνεται τμηματικά με το πέρας των εργασιών κάθε τμήματος και δεν θα περιλαμβάνεται η σταλία. 
 
 Ο Προϋπολογισμός Δαπάνης των προαναφερόμενων εργασιών θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018, με Κ.Α. 02.20.6233.002 ‘’ Μίσθωση μηχανημάτων 
έργων για συλλογή αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες ’’ (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) με αρχική πίστωση 
24.800,00 €. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ”Μίσθωση μηχανημάτων έργων για συλλογή αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες”. 

 
1) Μηχανικός Φορτωτής λαστιχοφόρος ισχύος min 170 hp 
      Μίσθωση λαστιχοφόρου φορτωτή με ελάχιστη ελάχιστη πραγματική ισχύς 170 HP με το χειριστή. 
Περιλαμβάνεται η λειτουργία του μηχανήματος με το χειριστή, τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη 
δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.  
Το μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και τη συλλογή 
κλαδιών και λοιπών ογκωδών αντικειμένων. 
 
Τιμή μονάδος ανά ώρα χειρισμού (ωρομίσθιο χειριστή) 26,00 € πλέον  
Τιμή μονάδος μίσθωσης ανά ώρα μίσθωσης μηχανήματος 24,00 € 
 
Συνολική Τιμή ανά ώρα λειτουργίας:  
Πενήντα ευρώ…………….………………………………….……………………………... (50,00 €) 
 
2) Ανατρεπόμενο φορτηγό τετραξονικό ωφέλιμου φορτίου 18 τόνων και άνω 
 
Μίσθωση ανατρεπόμενου φορτηγού τετραξονικό ωφέλιμου φορτίου 18 τόνων και άνω για καθαρή 
μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο οποιασδήποτε 
μορφής χύδην υλικών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 
Το φορτηγό θα είναι ωφέλιμου φορτίου άνω των 18tn, με εξοφλημένα τα τέλη περιόδου 2017. 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του φορτηγού. 
 
Η απασχόληση του μηχανήματος υπολογίζεται, σε εργάσιμες για τις υπηρεσίες του Δήμου ημέρες 
και ώρες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μετακινήσεις του μηχανήματος προς νέο χώρο εργασίας 
πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνονται εκτός 
από την εκτέλεση της εργασίας και οι μετακινήσεις του οχήματος από και προς το χώρο εργασίας, 
τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά και φίλτρα για τη λειτουργία του, η αποκατάσταση των φθορών 
του μηχανήματος, τυχόν διαρροές που αυτό παρουσιάζει, οι σταλίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
δαπάνη για την πλήρη και καθ’ όλα αποδοτική λειτουργία του.  
 
Η εκμίσθωση των οχημάτων και μηχανημάτων και των οχημάτων  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. 
 
Τιμή μονάδος ανά ώρα χειρισμού (ωρομίσθιο χειριστή) 26,00 € πλέον  
Τιμή μονάδος μίσθωσης ανά ώρα μίσθωσης οχήματος 24,00 € 
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Συνολική Τιμή ανά ώρα λειτουργίας:  
Πενήντα ευρώ…………….………………………………….……………………………... (50,00 €) 
 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Μ.Μ Ποσότητα 
Ωρομίσθιο 
χειριστή € 

Μίσθωση  
μηχανήματος 

€ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Τιμή Μον. Μερική Ολική 

1 

Μίσθωση λαστιχοφόρου φορτωτή με 
χεριστή  
CPV: 43261100-1 h 200 26 24 50,00 50,00 10000,00 

2 

Μίσθωση τετραξονικού φορτηγού με 
οδηγό 
CPV: 34134200-7 h 200 26 24 50,00 50,00 10000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ   20.000,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 20.000,00 

  Φ.Π.Α. (24%) 4.800,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 

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 24.800,00 € µε Φ.Π.Α. θα χρηµατοδοτηθεί από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ- ΤΕΛΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ του Δήµου και θα βαρύνει για το 2017 τον Κ.Α. 02.30.6233.002 µε 
ποσό των 24.800,00 
Η παρούσα µίσθωση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016.  
 

ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ” Μίσθωση μηχανημάτων έργων για συλλογή αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες ”. 
 

ΆΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς συµβατικούς όρους, µε 
βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών τευχών, θα εκτελεστεί από τον 
Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, η ανατιθέµενη µίσθωση µε τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργων για 
συλλογή αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες». 
Το αντικείµενο της µίσθωσης, που περιγράφεται στην Τεχνική έκθεση, αφορά στη µίσθωση 
µηχανηµάτων κλπ µε το χειριστή τους για τις ανάγκες της συλλογής αποβλήτων από ανεξέλεγκτες 
εστίες (ογκωδών αντικειμένων, ΑΕΚΚ, μπαζοαπορρίμματων κλπ). 
Στη συγγραφή υποχρεώσεων αυτή, περιγράφονται οι γενικοί όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως, θα εκτελεστεί η ανάθεση Υπηρεσίας: «Μίσθωση 
μηχανημάτων έργων για συλλογή αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες». 
Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € και θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016 με Κ.Α. 02.20.6233.002 «Μίσθωση 
μηχανημάτων έργων για συλλογή αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες». 
 
Εργοδότης στα παραπάνω, θα ονομάζεται ο Δήμος Δέλτα και Ανάδοχος (οι) θα ονομάζεται ο ιδιώτης  
στον οποίο θα ανατεθούν οι εργασίες. 
 
ΆΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ι. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών». 
ΙΙ. των άρθρων 86, 103, 209 & 273 του Ν. 3463/2006 
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ΙΙΙ. 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. 
IV.Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 
V. Το ΠΔ 80/2016 
 
ΆΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα συμβατικά στοιχεία τα οποία προσαρτώνται στη σύμβαση είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 
α. Η αρ. 06/2018 Τεχνική έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές 
β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
γ. Η προσφορά του αναδόχου 
 
ΆΡΘΡΟ 4ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με εκδήλωση ενδιαφέροντος και απευθείας ανάθεση. 
 
ΆΡΘΡΟ 5ο : ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο ανάδοχος (οι) της υπηρεσίας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, 
υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση στο Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου.  
 Η εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο θα γίνει όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση.  
Διάρκεια σύµβασης μέχρι ένα (1) έτος από την υπογραφή της.  
Ακόµα η σύµβαση θα µπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, και κατόπιν έγκρισης του 
Δήμου υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση του αριθµού 
των ωρών, είτε του προϋπολογισµού της δαπάνης. 
 
ΆΡΘΡΟ 6ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Οι αναγκαίες εργασίες που θα γίνουν µε τα µισθωµένα µηχανήµατα, οχήµατα και φορτηγά θα 
γίνουν στο Δήµο Δέλτα 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: 
Στην περίπτωση µίσθωσης µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων και φορτηγών µε το χειριστή ή τον οδηγό 
τους, 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 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. 
Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών κάποιο από τα οχήματα παρουσιάσει τεχνική βλάβη ο ανάδοχος 
πρέπει να είναι σε θέση να το αντικαταστήσει άμεσα για τη συνέχιση των εργασιών. Σε περίπτωση 
αδυναμίας του αναδόχου για άμεση αντικατάσταση του μηχανήματος η υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση του συγκεκριμένου αναδόχου και να τον αντικαταστήσει 
άμεσα με άλλον. 
Οι εργασίες θα γίνονται σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην υπηρεσία καθαριότητας. 
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ΆΡΘΡΟ 7ο : ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Οι ανάδοχος θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες με βάση τις εντολές που θα δίδονται από τον 
επιβλέποντα την υπηρεσία και θα πληρώνεται με την ολοκλήρωση του εκάστοτε τμήματος και 
σύμφωνα με το αντίστοιχο τιμολόγιο. Καμιά εργασία δεν θα αναγνωρίζεται χωρίς εντολή του 
επιβλέποντα. 
Οι πληρωμές των εργασιών θα γίνονται τμηματικά με χρηματική εντολή του εργοδότη, εφόσον 
βεβαιωθεί το πέρας των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών του Δήμου.  
 
ΆΡΘΡΟ 8ο : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
Η τιμή μονάδος της εργασίας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας και 
για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η εργασία, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε είδος (εφόσον υπάρχει) 
και οι νόμιμες κρατήσεις. 
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 
 
ΆΡΘΡΟ 9ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη. 
 
ΆΡΘΡΟ 10 - Άλλα στοιχεία 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σε φυσική µορφή, 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) Απόδειξη ελέγχου Κ.Τ.Ε..Ο. για όπου υπάρχει υποχρέωση. 
δ) Άδεια χειριστή μηχανήματος έργου για το αντίστοιχο µηχάνηµα έργου και αντίστοιχο δίπλωµα 
οδήγησης για τα οχήµατα ή φορτηγά. 
ε) Μισθωτήριο συµβόλαιο µεταξύ του ιδιοκτήτη εκµισθωτή και του αναδόχου, εφόσον το προς 
µίσθωση αντικείµενο δεν είναι ιδιόκτητο. 
στ) Απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας και τελών χρήσης για όπου υπάρχει υποχρέωση. 
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. 
 

15/05/2018 
 

Ο Συντάξας                           Θεωρήθηκε 

   Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 
Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου 

 

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, 

Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων 

 

Σιωμάδης Σωτήρης – ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 
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