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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων 

για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου. 

Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου καλύπτει μεγάλη γεωγραφική έκταση και αποτελείται από 17 Κοινότητες 

και 4 οικισμούς. Μάλιστα, αποτελούσε τον μεγαλύτερο σε έκταση Καλλικρατικό Δήμο της χώρας. Εξαιτίας 

αυτού, οι ανάγκες για την καθημερινή, προγραμματισμένη και έκτακτη, εκτέλεση εργασιών αρμοδιότητας και 

ευθύνης του σε όλη την έκτασή του δεν μπορούν να καλυφθούν με το διαθέσιμο (ιδιόκτητο) στόλο 

μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, τόσο γιατί αυτά δεν επαρκούν ως αριθμός, αλλά και γιατί δε 

διαθέτει ο Δήμος όλα τα απαραίτητα μηχανήματα συγκεκριμένων προδιαγραφών και δυνατοτήτων. 

Επιπροσθέτως, ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου είναι κατεξοχήν ορεινός Δήμος. Οι καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω χιονοπτώσεων, βροχοπτώσεων και παγετού είναι 

έντονες και κάποιες φορές ακραίες. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η μίσθωση μηχανημάτων έργου 

και μεταφορικών μέσων τα οποία θα παραμείνουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (και ειδικότερα 

εντός των τομέων αρμοδιοτήτων τους βάσει των ομάδων μηχανημάτων-μεταφορικών μέσων όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω) καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης μίσθωσης. 

Τα μηχανήματα έργου και τα μεταφορικά μέσα θα χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση βλαβών και 

προβλημάτων, για χωματουργικές εργασίες, άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων κ.τ.λ. όποτε προκύπτει 

ανάγκη. Για το λόγο αυτόν ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε ετοιμότητα όλο το 

εικοσιτετράωρο, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων σαββατοκύριακων και αργιών (θα 

αποτελέσει όρο στη σύμβαση). Δεν έχει δικαίωμα να προβάλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης των 

προσφερόμενων υπηρεσιών επικαλούμενος τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους διότι η 

προσφορά του δηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, 

οποιαδήποτε ημέρα και οποιαδήποτε ώρα. 

Θα τηρείται καθημερινό ημερολόγιο με αναφορά στην κάθε είδους εργασία η οποία θα εκτελείται. 

Προϋπόθεση απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελεί η ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας και η νόμιμη 

κυκλοφορία τους καθώς και η ασφάλιση εκάστου μηχανήματος. Υπεύθυνοι για την νόμιμη κυκλοφορία είναι 

μόνο οι κάτοχοι των μηχανημάτων έργου. Σε περίπτωση ζημιών ή οποιουδήποτε ατυχήματος ο ιδιοκτήτης του 

μισθωμένου μηχανήματος θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος και δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Επίσης, 

σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος προς τρίτους ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος φέρει την αποκλειστική 

ευθύνη. 

Κ. Νευροκόπι 24 / 06 / 2022  

Υπηρεσία: «Μίσθωση μηχανημάτων 

έργου και μεταφορικών μέσων για τις 

ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου». 

ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κ. Νευροκοπίου 

ΠΡΟΫΠ.: 142.910,00€ (με Φ.Π.Α) 

ΠΗΓΗ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Κ.Α.Ε.: 30/6236.01  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 26-2022 

CPV:  45520000-8 

 

 



Από τη φύση των εργασιών τα απαιτούμενα μηχανήματα που χρειάζεται να μισθωθούν και 

αντίστοιχα το κόστος τους ανά ώρα εργασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. 462/27.07.2020 

(ΑΔΑ: ΨΡΠΗ7ΛΒ-1Σ2) απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ., είναι τα εξής: 

1. Εκσκαφέας φορτωτής (JCB) με κόστος:   40,00€ / ώρα εργασίας 

2. Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος 

ή τροχοφόρος (>120 HP) με κόστος:    60,00€ / ώρα εργασίας 

3. Προωθητής τύπου D6 με κόστος:    60,00€ / ώρα εργασίας 

4. Φορτηγό ανατρεπόμενο με κόστος:    50,00€ / ώρα εργασίας 

5. Φορτωτής CAT 950 ή παρεμφερής:    50,00€ / ώρα εργασίας 

6. Εκσκαφέας λαστιχοφόρος:     50,00€ / ώρα εργασίας 

7. Ισοπεδωτής GRADER CAT 14 ή παρεμφερής:  65,00€ / ώρα εργασίας 

Εξαιτίας της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνει ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου καθορίστηκαν 

τομείς Κοινοτήτων, οι οποίοι οριοθετήθηκαν σύμφωνα με την εγγύτητα μεταξύ τους, καθώς επίσης 

και ομάδες μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων κατ’ αντιστοιχία με τους Τομείς προκειμένου να 

γίνεται ευκολότερη και γρηγορότερη η πρόσβασή τους κάθε φορά που υπάρχει η ανάγκη χρήσης και 

παρέμβασής τους. Οι τομείς και οι ομάδες είναι οι εξής: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 1 

(ΟΜΑΔΑ Α) 

ΤΟΜΕΑΣ 2 

(ΟΜΑΔΑ Β) 

 

ΤΟΜΕΑΣ 3 

(ΟΜΑΔΑ Γ) 

 

ΤΟΜΕΑΣ 4 

(ΟΜΑΔΑ Δ) 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5 

(ΟΜΑΔΑ Ε) 

 Κοινότητα Κ. 

Νευροκοπίου 

Κοινότητα 

Βαθυτόπου 

Κοινότητα 

Δασωτού 

Κοινότητα 

Λευκογείων 
Κοινότητα Βώλακα 

Κοινότητα Οχυρού 
Κοινότητα 

Καταφύτου 
Κοινότητα Εξοχής 

Κοινότητα 

Χρυσοκεφάλου 

Κοινότητα 

Μικροκλεισούρας 

Κοινότητα 

Περιθωρίου 
  

Κοινότητα 

Αχλαδιάς 

Κοινότητα 

Ποταμών 

Κοινότητα Κ. 

Βροντους 
  

Κοινότητα 

Παγονερίου 

Κοινότητα 

Μικρομηλιάς 

Κοινότητα Γρανίτη     

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 

(ΤΟΜΕΑΣ 1) 

ΟΜΑΔΑ Β 

(ΤΟΜΕΑΣ 2) 

ΟΜΑΔΑ Γ 

(ΤΟΜΕΑΣ 3) 

ΟΜΑΔΑ Δ 

(ΤΟΜΕΑΣ 4) 

ΟΜΑΔΑ Ε 

(ΤΟΜΕΑΣ 5) 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 

(ΤΟΜΕΙΣ 1-5) 

 Εκσκαφέας 

ερπυστριοφόρος ή 

τροχοφόρος 

 (>120 ΗΡ) 

Εκσκαφέας 

ερπυστριοφόρος ή 

τροχοφόρος 

 (>120 ΗΡ) 

Φορτηγό 

ανατρεπόμενο 

Εκσκαφέας 

ερπυστριοφόρος 

ή τροχοφόρος 

 (>120 ΗΡ) 

Εκσκαφέας 

λαστιχοφόρος 

Ισοπεδωτής 

GRADER CAT 

14 ή 

παρεμφερής 

Φορτωτής 

CAT 950 ή 

παρεμφερής 

Φορτηγό 

ανατρεπόμενο 
 

Εκσκαφέας 

φορτωτής (JCB) 

Φορτηγό 

ανατρεπόμενο 
 

Εκσκαφέας 

φορτωτής (JCB) 
  

Φορτηγό 

ανατρεπόμενο 
  

Φορτηγό 

ανατρεπόμενο 
  

Προωθητής 

τύπου D6 
  

Από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης αρχίζουν οι συμβατικές προθεσμίες, όπως ορίζονται 

στο Ν. 4412/16 κι έχει τροποποιηθεί μα το Ν. 4782/202. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 

12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβασιοποιημένων 

ωρών. 



Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και του Ν. 

4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016) με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή. 

Η δαπάνη της μίσθωσης, όπως φαίνεται στον ενιαίο αναλυτικό προϋπολογισμό που ακολουθεί, 

ανέρχεται στο ποσό των 142.910,00€ και χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Κάτω 

Νευροκοπίου για το έτος 2022 από τον Κ.Α.Ε.: 30/6236.01 

 

Κ. Νευροκόπι 24 / 06 / 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Δερμεντζής Πασχάλης 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Δόμησης 

 

 

Χαριζάνης Δημήτριος 

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 
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Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων 

για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Α. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

 
1. Προωθητής γαιών τύπου D6 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο στην άδεια κυκλοφορίας του ως 

Προωθητής γαιών τύπου D6, ερπυστριοφόρος και θα πρέπει να διαθέτει: 

 Κινητήρα πετρελαιοκίνητο, ισχύος 160 Ps και άνω. 

Το μηχάνημα θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, σε αντίθετη περίπτωση θα 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση καλής συντήρησης, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωμένα 

τέλη κυκλοφορίας και θα πληροί όλες τις νόμιμες προδιαγραφές για τα συστήματα 

ασφαλείας, σήμανσης και στάθμης θορύβου. 

 
2. Εκσκαφέας - Φορτωτής τύπου (JCB) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο στην άδεια κυκλοφορίας του ως 

Εκσκαφέας – Φορτωτής τροχοφόρο και πρέπει να διαθέτει: 

 Κινητήρα πετρελαιοκίνητο, μηχανικής ισχύος 90 Ps και άνω. 

 Κινητήρα EURO I, τουλάχιστον. 

 Σήμα «CE». 

Το μηχάνημα θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, σε αντίθετη περίπτωση θα 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση καλής συντήρησης, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωμένα 

τέλη κυκλοφορίας και θα πληροί όλες τις νόμιμες προδιαγραφές για τα συστήματα 

ασφαλείας, σήμανσης και στάθμης θορύβου. 

 
3. Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος, ή τροχοφόρος. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο στην άδεια κυκλοφορίας του ως 

Εκσκαφέας, ερπυστριοφόρος, ή τροχοφόρος και πρέπει να διαθέτει: 

 Κινητήρα πετρελαιοκίνητο μηχανικής ισχύος 120 Ps και άνω. 

Το μηχάνημα θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, σε αντίθετη περίπτωση θα 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση καλής συντήρησης, ασφαλιστική κάλυψη, και θα πληροί 

όλες τις νόμιμες προδιαγραφές για τα συστήματα ασφαλείας, σήμανσης και στάθμης 

θορύβου. 

 

4. Εκσκαφέας λαστιχοφόρος, ή τροχοφόρος. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο στην άδεια κυκλοφορίας του ως 

λαστιχοφόρος  ή τροχοφόρος και πρέπει να διαθέτει: 

 Κινητήρα πετρελαιοκίνητο μηχανικής ισχύος 100 Ps και άνω. 



Το μηχάνημα θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, σε αντίθετη περίπτωση θα 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση καλής συντήρησης, ασφαλιστική κάλυψη, και θα πληροί 

όλες τις νόμιμες προδιαγραφές για τα συστήματα ασφαλείας, σήμανσης και στάθμης 

θορύβου. 

 

5. Διαμορφωτής γαιών - Ισοπεδωτής (grader). 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο στην άδεια κυκλοφορίας του ως 

Ισοπεδωτής, τροχοφόρο και θα πρέπει να διαθέτει: 

 Κινητήρα πετρελαιοκίνητο, μηχανικής ισχύος 185 Ps και άνω. 

Το μηχάνημα θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, σε αντίθετη περίπτωση θα 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση καλής συντήρησης, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωμένα 

τέλη κυκλοφορίας και θα πληροί όλες τις νόμιμες προδιαγραφές για τα συστήματα 

ασφαλείας, σήμανσης και στάθμης θορύβου. 

 

6. Φορτωτής CAT 950 ή παρεμφερής. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο στην άδεια κυκλοφορίας του ως φορτωτής 

και θα πρέπει να διαθέτει: 

 Κινητήρα πετρελαιοκίνητο. 

Το μηχάνημα θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, σε αντίθετη περίπτωση θα 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση καλής συντήρησης, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωμένα 

τέλη κυκλοφορίας και θα πληροί όλες τις νόμιμες προδιαγραφές για τα συστήματα 

ασφαλείας, σήμανσης και στάθμης θορύβου. 

 
 

Β. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 
1. Φορτηγό ανατρεπόμενο Δ.Χ ωφέλιμου φορτίου 15tn και άνω. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Το φορτηγό να: 

 είναι χαρακτηρισμένο στην άδεια κυκλοφορίας του ως φορτηγό Δ.Χ., 

 έχει ανατρεπόμενη καρότσα ωφέλιμου φορτίου 15tn και άνω, 

Το φορτηγό θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωμένα 

τέλη κυκλοφορίας και θα πληροί όλες τις νόμιμες προδιαγραφές. 

 

 

 

 



  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης     

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 

ΟΤΑ: Δήμος Κ. Νευροκοπίου     

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος 

& Δόμησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για τις 

ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου». 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Η παρούσα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους που διέπουν την μίσθωση Μηχανημάτων 

Έργου και Μεταφορικών Μέσων για τις ανάγκες του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου και 

αναπτύσσονται οι υποχρεώσεις των Αναδόχων. 

Η μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση τεχνικών 

εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Περιβάλλοντος & Δόμησης η οποία θα υποδεικνύει στον Ανάδοχο το έργο ή τις θέσεις εργασίας. 

Η μίσθωση είναι διαιρετέα ανά συνδυασμό ομάδας μηχανημάτων-μεταφορικών μέσων και 

τομέα αρμοδιότητας και όχι ανά σύνολο ωρών μηχανήματος-μεταφορικού μέσου. Δηλαδή οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για τις ώρες των μηχανημάτων-μεταφορικών 

μέσων μόνο μιας ομάδας-τομέα και όχι για μία ή περισσότερες ώρες των εν λόγω ειδών σε 

διαφορετικούς τομείς-ομάδες, επί ποινή αποκλεισμού. 

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπάρξουν υπερβάσεις στις ποσότητες και τις δαπάνες 

του προϋπολογισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκτός των αναφερόμενων στη διακήρυξη δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να 

προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα κατά περίπτωση: 

Α. Για τα μηχανήματα έργου: 

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφεται το κάθε μηχάνημα έργου και μεταφορικό 

μέσο που προσφέρει, μαζί με όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό (εργαλεία, παρελκόμενα, 

μηχανήματα, κ.τ.λ) αλλά και τα απαιτούμενα μεταφορικά μέσα (πλατφόρμες φόρτωσης) για 

τη παροχή των προβλεπομένων υπηρεσιών και την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Στην 

υπεύθυνη δήλωση θα καταγράφονται αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε 

Κ. Νευροκόπι 24 / 06 / 2022  

Υπηρεσία: «Μίσθωση μηχανημάτων 

έργου και μεταφορικών μέσων για τις 

ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου». 

ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κ. Νευροκοπίου 
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CPV:  45520000-8 

 

 



μηχανήματος έργου και μεταφορικού μέσου, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα 

αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών 

προδιαγραφών 

2. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργου τα οποία θα διατίθενται 

προς μίσθωση, στην οποία να αποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων 

και οχημάτων. 

3. Φωτοαντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής των τελών κυκλοφορίας χρήσης τρέχοντος έτους 

των μηχανημάτων έργου. (εξαιρείται ο ερπυστριοφόρος εκσκαφέας). 

4. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου των μηχανημάτων και φωτοαντίγραφα των 

αποδείξεων πληρωμής αυτών. 

5. Ότι τα μηχανήματα που θα περιλαμβάνονται στην προσφορά, είναι σύμφωνα με το 

Δ13ε/0/9865/16-10-1995 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., δηλαδή είναι ταξινομημένα ως 

Μηχανήματα Έργων (ΜΕ), όσα εξ’ αυτών εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. 

6. Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από Δημόσιο ή 

Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για την καλή συντήρηση του 

μηχανήματος. 

7. Φωτοαντίγραφο της επικυρωμένης άδειας οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς και της ειδικής 

άδειας για τους χειριστές. 

8. Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα δεν είναι στο όνομα της εταιρείας ή του φυσικού 

προσώπου που συμμετέχει στην δημοπρασία, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό 

ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ του συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών 

μέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της Σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση 

αυτής. 

9. Σε περίπτωση σύμπραξης, αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού από συμβολαιογράφο μεταξύ 

των συμμετεχόντων το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της Σύμβασης και μέχρι την 

πλήρη εκτέλεση αυτής. 

Β. Για τα φορτηγά έργων: 

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφεται το κάθε φορτηγό έργου που προσφέρει μαζί 

με όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη παροχή των προβλεπομένων υπηρεσιών και την 

διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Στην υπεύθυνη δήλωση θα καταγράφονται αναλυτικά 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε φορτηγού, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα 

αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

2. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των φορτηγών έργου τα οποία θα διατίθενται προς 

μίσθωση, στην οποία να αποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων και 

οχημάτων. 

3. Φωτοαντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής των τελών κυκλοφορίας χρήσης τρέχοντος έτους 

των φορτηγών έργου. 

4. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου των φορτηγών και φωτοαντίγραφα των 

αποδείξεων πληρωμής αυτών. 



5. Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από Δημόσιο ή 

Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 

6. Φωτοαντίγραφο της επικυρωμένης άδειας οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς. 

7. Άδεια οδικού μεταφορέα σύμφωνα με το Π.Δ. 346/2001 ως ισχύει ή έναρξη επαγγέλματος 

σχετική με το επάγγελμα. 

8. Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα δεν είναι στο όνομα της εταιρείας ή του φυσικού 

προσώπου που συμμετέχει στην δημοπρασία, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό 

ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ του συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών 

μέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της Σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση 

αυτής. 

9. Σε περίπτωση σύμπραξης αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού από συμβολαιογράφο μεταξύ 

των συμμετεχόντων, το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της Σύμβασης και μέχρι την 

πλήρη εκτέλεση αυτής. 

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, 

δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στην δημοπρασία, η 

οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 

εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) 

εταιρείες ή ένωση ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό 

πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 

προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία 

θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην δημοπρασία για 

λογαριασμό του υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος 

από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής. 

Εφόσον ο Ανάδοχος θα κάνει χρήση «τρίτου φορέα» προκειμένου να εξασφαλίσει τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό σε μηχανήματα, υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά και για τα 

προσφερόμενα μηχανήματα. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
: ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ- 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης αρχίζουν οι συμβατικές προθεσμίες, όπως 

ορίζονται στο Ν. 4412/16. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή 

της Σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβασιοποιημένων ωρών. 

 



ΑΡΘΡΟ 4
ο
: ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, την ορισμένη επιτροπή παραλαβής της 

μίσθωσης ή από εντεταλμένους για την επιτήρησή της κατά περίπτωση μίσθωσης υπαλλήλους, που 

ορίζονται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και του Ν.4782/2021. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

συμμορφώνεται με τις εντολές και υποδείξεις που του δίνονται από την Υπηρεσία καθώς και από 

όλους τους εντεταλμένους υπαλλήλους για αυτό το σκοπό. 

Όλα τα μηχανήματα έργου και οχήματα μεταφορικών μέσων θα πρέπει να πληρούν όλες τις 

νόμιμες προδιαγραφές για τα συστήματα ασφαλείας, σήμανσης και στάθμης θορύβου και κατά 

περίπτωση να φέρουν: 

 Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας (αρθ. 90 του Ν. 2696/99) 

 Να συνοδεύονται με την άδεια κυκλοφορίας 

 Να συνοδεύονται με τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης 

 Να συνοδεύονται με τα αποδεικτικά στοιχεία ΚΤΕΟ (για τα μεταφορικά μέσα). 

 Να συνοδεύονται με τα αποδεικτικά πληρωμής των τελών κυκλοφορίας (αρθ. 2 του Π.Δ. 

304/2000, τροποποίηση του Π.Δ. 395/94) (εξαιρούνται ο ερπυστριοφόρος εκσκαφέας). 

 Να φέρουν πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικού εφόσον πρόκειται για ανυψωτικό μηχάνημα 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανυψωτικών Μηχανημάτων (αριθμ. οικ. 15085/593 25-8-93) 

 Ο χειριστής του μηχανήματος έργου να έχει την απαιτούμενη άδεια όπως ορίζει το Π.Δ. 

113/12 

Τα προς μίσθωση μηχανήματα θα πρέπει να καλύπτουν τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές και 

κανόνες ασφαλείας της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα υπό μίσθωση μεταφορικά μέσα, πρέπει να είναι άρτια συντηρημένα, να διαθέτουν ζώνες 

ασφαλείας, να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται (έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. κ.τ.λ.) ώστε να 

χρησιμοποιηθούν στην παροχή υπηρεσίας της προκαθορισμένης μετακίνησης και να πληρούν 

όλους τους κανόνες τις οδικής ασφάλειας. 

Το ότι η Υπηρεσία έχει την ευθύνη επιτήρησης της μίσθωσης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο 

από οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν θα προκύψει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ή τους 

ισχύοντες Νόμους. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
: ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Η Υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες της οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, συμπεριλαμβανομένων 

σαββατοκύριακων και αργιών, θα υποδεικνύει στον Ανάδοχο το έργο ή τις θέσεις που θα εργαστεί. 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο με ευθύνη της υπηρεσίας αναβληθεί η εργασία τη συγκεκριμένη 

μέρα ο Ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωση. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του Αναδόχου σε 

επανειλημμένες οχλήσεις της υπηρεσίας (τηλέφωνο, e-mail), αυτή μπορεί μονομερώς να προβεί 

στην λύση της Σύμβασης (έκπτωτος). 

Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου για την 

πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο προσφερόμενος εξοπλισμός (μηχανήματα), ο 

οποίος πρέπει να είναι απαλλαγμένος από κάθε είδους δουλείες. Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου, εφόσον 



διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω δεν τηρείται, δικαιούται να απαιτήσει την κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής η οποία θα συνοδεύει τη Σύμβαση. Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου δικαιούται να 

προβεί στην μονομερή λύση της σχετικής Σύμβασης για τον λόγο αυτό, με απόφαση του Δ.Σ. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με βάση την ωριαία απασχόληση των μηχανημάτων. Ως 

ώρα έναρξης της εργασίας του μηχανήματος θα λαμβάνεται η ώρα άφιξής του στον τόπο που 

απαιτείται η χρήση του και ώρα λήξης της εργασίας θα λαμβάνεται η ώρα περαίωσης της εργασίας. 

Ο χρόνος πορείας των μηχανημάτων από τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου έως τον τόπο της 

εργασίας σε οποιαδήποτε απόσταση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κ. Νευροκοπίου 

καθώς επίσης και ο τρόπος μεταφοράς των μηχανημάτων, αυτοκινούμενη μετακίνηση ή 

υποβοηθούμενη μεταφορά (ρυμούλκηση ή μεταφορά με φορτηγό – φορτωτή, επιβίβαση σε 

πλατφόρμα κτλ.) δεν θα αποζημιώνεται επιπλέον και η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον μειοδότη. 

Όταν όμως τα μηχανήματα θα μετακινούνται από έναν τόπο σε άλλο κατά την διάρκεια του 

ωραρίου εργασίας προκειμένου να συνεχίσουν προγραμματισμένη ή έκτακτη εργασία, σε αυτή την 

περίπτωση θα πληρώνεται με τιμή αναγόμενη σε ώρες λειτουργίας. 

Ως χρόνος απασχόλησης για τα φορτηγά θα λαμβάνεται η ώρα άφιξής του στον τόπο της 

εργασίας του, οι φορτοεκφορτώσεις και οι τυχόν σταλίες που θα προκύψουν, η επιστροφή του και 

ούτω καθεξής έως την ώρα λήξης της ημερήσιας εργασίας. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται μέσα στο 

ημερομίσθιο: 

 να εκτελεί παράλληλη εργασία για άλλο εργοδότη, 

 να φορτώνει επιπλέον ξένα υλικά στο δρομολόγιο του, 

 να καθυστερεί επίτηδες το δρομολόγιο του σταματώντας την πορεία του ή επιλέγοντας όχι 

την συντομότερη διαδρομή. 

Δε νοείται σε καμιά περίπτωση άρνηση του Αναδόχου να εκτελέσει εργασία σε οποιοδήποτε 

σημείο του ζητηθεί εντός των ορίων του Δήμου. 

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης δύο μηχανημάτων με ένα χειριστή, τα μηχανήματα θα 

αποζημιώνονται το καθένα χωριστά για τον πραγματικό χρόνο εργασίας στον τόπο της εργασίας, 

δηλαδή την ώρα που το μηχάνημα δε θα χρησιμοποιείται δε θα αποζημιώνεται. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή 

τυχόν ατυχημάτων και για οποιοδήποτε ατύχημα στο προσωπικό του ή σε κάθε τρίτο, αυτός θα έχει 

την αποκλειστική ευθύνη. 

Τυχόν ζημιές που θα προκαλούνται από αμέλεια του Αναδόχου θα επιδιορθώνονται αμέσως 

από τον ίδιο, διαφορετικά η επιδιόρθωση θα γίνεται από το Δήμο σε βάρος και για λογαριασμό του 

Αναδόχου. 

Οι χειριστές των μηχανημάτων που θα απασχολεί ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι ικανοί, 

έμπειροι και να κατέχουν σχετικό δίπλωμα για κάθε μηχάνημα που χρησιμοποιούν. Οι αποδοχές 

και οι ασφαλιστικές εισφορές των χειριστών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε 

περίπτωση που οι χειριστές κριθούν ακατάλληλοι ή δε συμμορφώνονται με τα συμβατικά στοιχεία 

της μίσθωσης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, ο Δήμος θα μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή 

τους και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί άμεσα. Αν διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα 

συνεργασίας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων και πληροφοριών, η Υπηρεσία έχει το 



δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση αντικατάσταση του χειριστή, θέτοντας μέχρι την υλοποίησή της 

το αντίστοιχο μηχάνημα σε αργία αλλά και κάθε άλλου υπαλλήλου του Αναδόχου απασχολουμένου 

στην εκτέλεση της εν λόγω Σύμβασης για σχετικούς με τους προαναφερθέντες λόγους. 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώνει φθορά ή βλάβη σε κάποιο εξάρτημα 

μηχανήματος, που σαν αποτέλεσμα θα έχει τη μειωμένη απόδοσή του (πιστοποίηση από ειδικό 

τεχνίτη), θα έχει τη δυνατότητα να απαιτεί την αντικατάσταση του μηχανήματος με άλλο, ίδιας 

ιπποδύναμης. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην καθημερινή απασχόληση των μηχανημάτων του 

Αναδόχου, αλλά αυτό θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται στην άμεση ανταπόκριση, όποτε του ζητηθεί, και θα πρέπει να διαθέτει τα 

απαιτούμενα μηχανήματα οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας και οποιαδήποτε ώρα της 

ημέρας, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών και Κυριακών. Για το λόγο αυτόν τα 

μηχανήματα έργου και τα μεταφορικά μέσα που θα μισθωθούν θα παραμείνουν εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Κ. Νευροκοπίου ( κι εντός του τομέα αρμόδιότητάς τους βάσει 

της Σύμβασης) καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και μέχρι την λήξη της ή μέχρι 

εξαντλήσεως των συμβασιοποιημένων ωρών. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί 

στην κάλυψη των αναγκών του Δήμου με το απαιτούμενο μηχάνημα, ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα 

να καλέσει οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα για την αποκατάσταση της ζημιάς, και η δαπάνη αυτή θα 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις 

όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο της μίσθωσης. Την ημέρα που θα απασχολείται μηχάνημα θα 

συντάσσεται ημερολόγιο εργασιών του μηχανήματος, με ευθύνη του προϊσταμένου του Τμήματος 

στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία, το είδος και ο αριθμός κυκλοφορίας του μηχανήματος, η 

τοποθεσία που απασχολήθηκε το μηχάνημα, ο λόγος της απασχόλησης και οι ώρες εργασίας του 

μηχανήματος. Το ημερολόγιο θα υπογράφεται από το χειριστή του μηχανήματος και τον 

προϊστάμενο του Τμήματος. 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου σχετικά με τη λειτουργία της 

μεταξύ τους Σύμβασης, πέραν της δυνατότητας προσφυγής σε άλλες ανεξάρτητες αρχές ή 

ελεγκτικά όργανα, και οι δύο δικαιούνται να ορίσουν από ένα διαιτητή αποσκοπώντας στην 

επίλυση των τυχόν διαφορών από τη Σύμβαση. Εάν τούτο δεν επιτευχθεί το κάθε μέρος μπορεί να 

προσφύγει ανεξάρτητα στα αρμόδια δικαστήρια. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες του (ενδεικτικά 

αναφέρουμε το διάστημα της μισής ώρας) σε οποιοδήποτε σημείο του τομέα αρμοδιότητάς 

του, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

Επίσης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η οποία θα ορισθεί 

κατόπιν σχετικής απόφασης του εργοδότη, να διαθέσει ένα (1) επιπλέον μηχάνημα ίδιου τύπου με 

το μισθωμένο για τις ανάγκες, σε οποιοδήποτε σημείο του τομέα αρμοδιότητάς του. 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας, και τους όρους 

που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη. 



Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας 

(υπόθεση C-496/99 Ρ / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στην παρούσα και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από 

ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκαν οι προς παροχή υπηρεσίες. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων 

έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες 

του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή 

λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση 

αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση σχετικά με την 

επισκευή και συντήρηση των οχημάτων. Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και συντήρηση του 

οχήματος για όλο το χρονικό διάστημα της Σύμβασης θα βαρύνει τον Ανάδοχο εξ ολοκλήρου. 

Κατά την έναρξη της μίσθωσης τα οχήματα θα ελεγχθούν από το Δήμο για τα τυχόν 

ελαττώματα και τις τυχόν ελλείψεις τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή των τιμών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι τιμές 

μονάδος της προσφοράς του Αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της 

Σύμβασης και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο και σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις 

τιμές της υπηρεσίας που εμφαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Επίσης, δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση μηχανήματος έργου και μεταφορικού μέσου 

για τους εξής λόγους: 

1. Αναπροσαρμογή τιμήματος λόγω αύξησης της τιμής του καυσίμου. 

2. Έξοδα διοδίων. Αφορά τα οχήματα που κάνουν υπεραστικές διαδρομές. 

3. Μεταφορικά έξοδα για την επιπλέον πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσει για την 

μεταφορά βαρέων μηχανημάτων έργου. 

4. Μεταφορικά έξοδα μηχανημάτων και οχημάτων από τις εγκαταστάσεις του 

Αναδόχου μέχρι τον τόπο αναχώρησης ή το τόπο που εκτελούνται εργασίες ή τα 

εργοτάξια της Υπηρεσίας, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας. 

5. Το κόστος του δεύτερου οδηγού για την εκτέλεση πολύωρων δρομολογίων, λόγω 

ανάπαυσης του πρώτου οδηγού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

6. Το κόστος αμοιβής του προσωπικού, ασφάλισής του, κ.τ.λ 

7. Έξοδα συντήρησης, επισκευής, ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά κ.τ.λ. 

8. Έξοδα τελών κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ασφάλισης 



Ο Ανάδοχος κατά περίπτωση των παραπάνω θα πρέπει να έχει υπολογίσει μέσα στην τιμή της 

προσφοράς του τυχόν αυξήσεις των καυσίμων, τα έξοδα των διοδίων, τα μεταφορικά έξοδα, το 

κόστος του δεύτερου οδηγού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά το μηχάνημα έργου ή μεταφορικό μέσο που 

προσέφερε κατάλληλο προς εργασία και με κατάλληλο προσωπικό (οδηγό, χειριστή, κ.τ.λ.) που 

κατέχουν τις απαιτούμενες άδειες οδηγού - χειριστή. 

Στην τιμή ανά ώρα λειτουργίας μηχανήματος έργου ή μεταφορικού μέσου είναι 

ενσωματωμένη και η δαπάνη της εργασίας του οδηγού-χειριστή-συνοδού. Στην τιμή κάθε 

μηχανήματος πέραν της αμοιβής του χειριστή θα περιλαμβάνεται και η μεταφορά του μηχανήματος 

από και προς το σημείο των εργασιών, και ως χρόνος έναρξης υπολογισμού του ημερομισθίου 

λογίζεται η εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του έργου. 

Το μισθωμένο μηχάνημα έργου ή μεταφορικό μέσο κατά την έναρξη της ημερήσιας εργασίας 

οφείλει να είναι πλήρες καυσίμων και έτοιμο προς εργασία, με τον κατάλληλο χειριστή - οδηγό 

σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο ίδιος Ανάδοχος κληθεί 

για εργασία με περισσότερα του ενός μηχανήματα έργων οφείλει να προσκομίσει το καθένα από 

αυτά επανδρωμένο με τον κατάλληλο χειριστή – οδηγό. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να καλύπτει όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος 

έργου ή μεταφορικού μέσου που προσφέρει όπως: αποζημίωση οδηγού-χειριστού-συνοδού, 

καύσιμα, λιπαντικά, υλικά και εργασίες συντήρησης, τις απαραίτητες ασφαλιστικές εισφορές κ.τ.λ. 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την λειτουργία και χρήση του μηχανήματος έργου 

ή μεταφορικού μέσου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τις εργασίες αυτοπροσώπως ή με τον πληρεξούσιο που 

έχει ορίσει, ευρισκόμενος καθημερινά επί τόπου του έργου. Ο Ανάδοχος ή ο πληρεξούσιος 

αντιπρόσωπός του πρέπει να είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία, πρέπει να είναι κάτοχος της 

απαιτούμενης για το μηχάνημα άδειας, αποδεδειγμένης πείρας στον χειρισμό μηχανήματος έργου ή 

οδήγησης μεταφορικού μέσου. 

Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή άμεση αποπομπή των απειθών, 

ανίκανων ή μη τίμιων χειριστών ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό του Αναδόχου. Για τις 

από δόλο ή αμέλεια πράξεις τους κατά την εκτέλεση της μίσθωσης, την πλήρη ευθύνη φέρει ο 

Ανάδοχος. 

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον Ανάδοχο δε διατελεί σε εργασιακή σχέση μετά 

της Υπηρεσίας αλλά μετά του Αναδόχου. Ο δε Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη κάθε αποζημιώσεως 

από ατύχημα στο προσωπικό του, απορρέοντος από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα όπως σήμερα 

ισχύουν, η δε υπηρεσία απαλλάσσεται από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Επίσης, ο μειοδότης υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό και ευθύνεται για την επικόλληση 

των ενσήμων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ι.Κ.Α. 

 



ΑΡΘΡΟ 9
ο
: ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ 

Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασία τις Κυριακές και 

αργίες, σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τη νομοθεσία, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται 

οποιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέρα από αυτά που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

Κατά την εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους σχετικούς 

νόμους και κανονισμούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
: ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 

φορέα ανάθεσης των υπηρεσιών, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του 

περιβάλλοντος, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή 

επαγγελματικών ασθενειών κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. 

Οποιαδήποτε ζημιά στο μηχάνημα έργου ή μεταφορικό μέσο, που προέρχεται από 

οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια των εργασιών, της μίσθωσης ή της στάθμευσης 

του μηχανήματος στον χώρο του έργου, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την 

αποκαταστήσει με δική του οικονομική επιβάρυνση. Η Υπηρεσία δε φέρει καμία ευθύνη για αστική 

αποζημίωση τρίτων για ζημιές ή φθορές που θα προξενηθούν κατά το χρόνο λειτουργίας του 

μηχανήματος. 

Οποιασδήποτε φύσεως ατυχήματα στο προσωπικό του ή σε τρίτους καθώς και ζημιές σε 

περιουσίες τρίτων ή στο χειριζόμενο μηχάνημα έργου - μεταφορικό μέσο που αποδεδειγμένα 

οφείλονται σε αμέλεια ή και υπαιτιότητα του ιδίου ή του προσωπικού του, βαρύνουν αποκλειστικά 

και μόνον τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

ασφαλείας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία σχετικά με την Ασφάλεια και Υγιεινή των 

εργαζομένων. Επίσης, υποχρεούται να εφαρμόσει τα τυχόν προτεινόμενα από την Υπηρεσία, ή από 

τον Τεχνικό Ασφαλείας, πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. 

Για την αποφυγή ατυχημάτων ή ζημιών οι ιδιοκτήτες (Ανάδοχοι) πρέπει να λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα εξασφαλίζοντας στα μηχανήματά τους, τους αναγκαίους βοηθούς που θα 

διευκολύνουν τους χειριστές στις κινήσεις τους. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση 

μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

των εργασιών, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και 

ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από το εργαζόμενο σ’ 

αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται για την 

εκτέλεση της Σύμβασης. 

 



ΑΡΘΡΟ 11
ο
: ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το αντικείμενο της Σύμβασης θα υπολογίζεται και θα τιμολογείται σε ωρομίσθια 

αποζημίωση μίσθωσης μηχανήματος έργου και μεταφορικού μέσου και θα αφορά στην 

απασχόληση του μισθωμένου μηχανήματος έργου και μεταφορικού μέσου όπως προσφέρθηκε 

από τον Ανάδοχο στην προσφορά του. 

Ο χρόνος της ημερήσιας εργασίας θα είναι η καθαρή απασχόληση του μισθωμένου 

μηχανήματος έργου στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου από την λήψη της παρουσίας του χειριστού στον 

προσυμφωνημένο με τον επιβλέποντα μηχανικό τόπο εργασιών, έως την λήψη αποχώρησης του 

χειριστού. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα 

πιστοποιείται ο καθαρός χρόνος εργασίας και όχι ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή. 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν σύμφωνα με τη νομοθεσία (Κοινοτική και Εθνική) τα ωράρια 

οδήγησης και οι χρόνοι ανάπαυσης των οδηγών - χειριστών μηχανημάτων έργων και μεταφορικών 

μέσων. Για την εκτέλεση πολύωρων δρομολογίων ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει δύο οδηγούς 

που απαιτούνται για να μην υπάρξει καθυστέρηση λόγω ανάπαυσης του πρώτου οδηγού, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να υπολογίσει στην 

προσφορά του το κόστος δύο οδηγών για τα συγκεκριμένα δρομολόγια. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
: ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του παρόχου θα 

τηρείται καθημερινά ημερολόγιο. 

Ο Ανάδοχος εφ’ όσον του ζητηθεί, για να μην υπάρχουν διαφωνίες, υποχρεούται να 

προβαίνει κατ’ αντιπαράσταση με την Υπηρεσία στην καταγραφή του χρόνου της ημερήσιας 

εργασίας σε Δελτία Εργασιών όπου θα καταγράφεται μεταξύ άλλων η ημερομηνία, οι ακριβείς 

ώρες εργασίας, η τοποθεσία, το είδος των εργασιών και ενδεχομένως οι σχετικές παρατηρήσεις. Το 

δελτίο εργασιών θα τηρείται εις διπλούν και θα υπογράφεται από την Υπηρεσία και από τον 

Ανάδοχο. Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο 

συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη ή να 

ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Σε επείγουσες 

περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων 

και καταχωρείται στο ημερολόγιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το πρόγραμμα εργασιών του κάθε Αναδόχου θα ορίζεται από το Δήμο Κ. Νευροκοπίου 

σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες του. Σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων ο Ανάδοχος οφείλει 

να προσέρχεται προς εργασία άμεσα (ενδεικτικά αναφέρουμε το διάστημα της μισής ώρας) στον 

τόπο που θα κληθεί. 

 



ΑΡΘΡΟ 14
ο
: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Στην περίπτωση που Ανάδοχος κληθεί προς εργασία και δεν παρουσιαστεί σύμφωνα με τα 

ανωτέρω ή δεν μπορεί να ανευρεθεί επανειλημμένα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει 

διαδικασία έκπτωσής του. 

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εάν δεν 

εκπληρώσει της συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

αναθέτουσας αρχής που είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 

υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου 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. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 

επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 

στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η 

επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

Ανάδοχο έκπτωτο. 



ΑΡΘΡΟ 15
ο
: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η επίλυση διαφορών μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ16
ο
: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Οι τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις (οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, 

οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού 

του, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και μεταφορικών 

μέσων, για φθορές μηχανημάτων, καύσιμα, λιπαντικά, τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 

του μέσων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, βαρύνουν 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από τον ίδιο στην προσφορά 

του. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Κάθε τιμή μονάδας του τιμολογίου προσφοράς περιλαμβάνει γενικά όλες τις κάθε είδους 

επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις κλπ. καθώς και τις κάθε 

είδους επιβαρύνσεις για εργασία του προσωπικού του κατά τις Κυριακές και λοιπές αργίες και κατά 

τις νυκτερινές ώρες. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων των χειριστών - οδηγών. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η εξόφληση του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αφού γίνει πρώτα η παραλαβή της εργασίας από 

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τις Οικονομικές 

Υπηρεσίες του Δήμου. Καμία επιπλέον αμοιβή δεν πρόκειται να αναγνωρισθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για ό,τι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και οι λοιπές σχετικές διατάξεις που διέπουν τη διενέργεια 

του παρόντος διαγωνισμού. Για την παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας θα διεξάγονται 

από υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι. 

Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων 

της Σύμβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται μέσα στο πλαίσιο της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από τους σχετικούς 

κανόνες δικαίου και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Δερμεντζής Πασχάλης 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Δόμησης 

 

 

Χαριζάνης Δημήτριος 

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 



«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου»

Ημερομηνία

Επωνυμία

Δ/νση

Τηλ.

Email

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV
Μονάδα 

Μέτρησης

Τιμή 

Μονάδας

Σύνολο 

ωρών
Δαπάνη

Σύνολο 

ωρών
Δαπάνη

Σύνολο 

ωρών
Δαπάνη

Σύνολο 

ωρών
Δαπάνη

Σύνολο 

ωρών
Δαπάνη

Σύνολο 

ωρών
Δαπάνη

ΤΟΜΕΑΣ 1 - Κοινότητες: Κ. Νευροκόπι, Οχυρό, Περιθώρι, Κ. Βροντού, Γρανίτης
Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος ή 

τροχοφόρος (>120 HP) 
45520000-8 ώρα 310 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Φορτωτής CAT 950 ή 

παρεμφερής
45520000-8 ώρα 210 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Εκσκαφέας φορτωτής 

(JCB)
45520000-8 ώρα 310 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Φορτηγό ανατρεπόμενο 45520000-8 ώρα 150 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

ΤΟΜΕΑΣ 2 - Κοινότητες: Βαθυτόπος, Κατάφυτο
Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος ή 

τροχοφόρος (>120 HP) 
45520000-8 ώρα 0 0,00 € 150 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Φορτηγό ανατρεπόμενο 45520000-8 ώρα 0 0,00 € 150 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

ΤΟΜΕΑΣ 3 - Κοινότητες: Δασωτό, Εξοχή

Φορτηγό ανατρεπόμενο 45520000-8 ώρα 0 0,00 € 0 0,00 € 170 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

ΤΟΜΕΑΣ 4 - Κοινότητες: Λευκόγεια, Χρυσοκέφαλος, Αχλαδιά, Παγονέρι
Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος ή 

τροχοφόρος (>120 HP) 
45520000-8 ώρα 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 90 0 0,00 € 0 0,00 €

Εκσκαφέας φορτωτής (JCB) 45520000-8 ώρα 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 90 0 0,00 € 0 0,00 €

Φορτηγό ανατρεπόμενο 45520000-8 ώρα 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 50 0 0,00 € 0 0,00 €

Προωθητής τύπου D6 45520000-8 ώρα 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 80 0,00 € 0,00 €

ΟΜΑΔΑ "Ε"

Που αφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου» Προϋπολογισθείσας δαπάνης 142.910,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α». Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων της μελέτης που αφορά στην υπηρεσία, την διακήρυξη αυτής με τα παραρτήματά της, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη ταύτα και αναλαμβάνω την παροχή της υπηρεσίας με τις ακόλουθες τιμές.

ΟΜΑΔΑ "Α" ΟΜΑΔΑ "Β" ΟΜΑΔΑ "Γ" ΟΜΑΔΑ "Δ"

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφορά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προς Δήμο Κ. Νευροκοπίου

Σωκράτους 7, Τ.Κ. 66033, Κ. Νευροκόπι

ΟΜΑΔΑ "ΣΤ"

Σελίδα 1



Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV
Μονάδα 

Μέτρησης

Τιμή 

Μονάδας

Σύνολο 

ωρών
Δαπάνη

Σύνολο 

ωρών
Δαπάνη

Σύνολο 

ωρών
Δαπάνη

Σύνολο 

ωρών
Δαπάνη

Σύνολο 

ωρών
Δαπάνη

Σύνολο 

ωρών
Δαπάνη

ΟΜΑΔΑ "Ε"ΟΜΑΔΑ "Α" ΟΜΑΔΑ "Β" ΟΜΑΔΑ "Γ" ΟΜΑΔΑ "Δ" ΟΜΑΔΑ "ΣΤ"

ΤΟΜΕΑΣ 5 - Κοινότητες: Βώλακας, Μικροκλεισούρα, Ποταμοί, Μικρομηλιά

Φορτηγό ανατρεπόμενο 45520000-8 ώρα 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 165 0 0,00 €

Εκσκαφέας λαστιχοφόρος 45520000-8 ώρα 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 165 0 0,00 €

ΤΟΜΕΙΣ 1 - 5
Ισοπεδωτής GRADER CAT 

14 ή παρεμφερής
45520000-8 ώρα 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 130

Σύνολο

ΦΠΑ 24% 24% 24% 24% 24% 24%

Τελικό ποσό

…………………. / ………… / ……….. /2022

Ο Προσφέρων

Σελίδα 2


