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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 Ο Δήμος Ξηρομέρου προτίθεται να προβεί στη μίσθωση μηχανημάτων έργων και αυτοκινήτων 
για το έτος 2020 προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του για την εκτέλεση των 
ακόλουθων εργασιών: συντήρηση αγροτικών οδών, διανοίξεις δρόμων, καθαρισμό πρανών 
δρόμων από θαμνώδη βλάστηση, διαμόρφωση εδάφους και καθαρισμός ζωνών πυροπροστασίας 
κ.τ.λ. 
Η υπηρεσία θα έχει ισχύ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια ενός έτους, με 
συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 10.000,00€. 
 
Το αντικείμενο της μίσθωσης αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες οχημάτων και μηχανημάτων: 

 

1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ׃ 
 

 Φορτηγό Δ.Χ. ανατρεπόμενο τριαξονικό ωφέλιμης χωρητικότητας 16 μ3 και άνω 
 

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ׃ 
 

 Ερπυστριοφόρος φορτωτής ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 130 ΗΡ 
 Ελαστικοφόρος εκσκαφέας (τσάπα-σφύρα) ισχύος ίση ή μεγαλύτερη των 90 ΗΡ 
 Εκσκαφέας- φορτωτής τύπου JCB με κουβά φόρτωσης και σφύρα ισχύος 110HP και άνω 
 Διαμορφωτήρας ( GRADER ) ισχύος 100 ΗΡ και άνω  
 Φορτωτάκι μικρό ισχύος ισχύος 40ΗΡ και άνω 
 Γερανοφόρο όχημα για ειδικές ανυψώσεις, φορτώσεις ειδικών αντικειμένων άνω των 

15 τόνων. 
 Ελκυστήρας γεωργικός διαξονικός με καταστροφέα ισχύος 75ΗΡ και άνω. 
 Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τσάπα-σφύρα) ισχύος άνω των 130 ΗΡ 
 Ερπυστριοφόρος προωθητήρας γαιών ισχύος 270ΗP και άνω 
 Οδοστρωτήρας 8tn ισχύος 100HP και άνω 

 

ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Οι όροι μίσθωσης των μηχανημάτων έργων και των αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Δήμου 
Ξηρομέρου για το έτος 2020 είναι οι παρακάτω: 

  



1.  Το μίσθωμα καθορίζεται ανά ώρα εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται λιπαντικά, 
καύσιμα, (για την μετάβαση στον χώρο εργασίας αλλά και τις εργασίες), φθορές 
μηχανημάτων, αποδοχές χειριστού – οδηγού (καθώς και κάθε άλλη απαίτηση επ’ αυτής), 
ασφαλιστικές εισφορές, φόροι κ.λπ.. 

 
2.  Τα μηχανήματα-οχήματα με μεριμνά του αναδόχου θα τα χειρίζονται αποκλειστικά 

χειριστές-οδηγοί κάτοχοι αντίστοιχων διπλωμάτων όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία 
και ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα, βλάβες σε τρίτους κλπ. που θα 
προξενήσουν λόγω κακού χειρισμού ή από μη συμμόρφωση προς τις οδηγίες της 
επίβλεψης. 

 
3. Τα μηχανήματα -οχήματα με τους χειριστές τους θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ώστε να 

καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν εντός των ορίων του Δήμου Ξηρομέρου, 
οποτεδήποτε συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων.  

 
4. Τα μηχανήματα -οχήματα θα πρέπει να τα χειρίζεται προσωπικό που θα έχει τις 

κατάλληλες άδειες από τη νομοθεσία και θα είναι εφοδιασμένο από τον ανάδοχο με όλα 
τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας όπως μάσκες, ειδικά γάντια, στολή, γαλότσες, 
πρόσδεση κατά την είσοδο και έξοδο, ειδικές μπότες, κράνη κ.λπ. τα οποία θα πληρούν τις 
ποιοτικές προϋποθέσεις των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 53361/2006 Κ.Υ.Α., 
προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλειά του. Οι αποδοχές και οι 
ασφαλιστικές εισφορές των χειριστών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο 

 
5. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις οδηγίες και τις 

εντολές που θα δίνονται από την Υπηρεσία. 
 

  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 10.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 30-7333.002 του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ξηρομέρου. Η διάρκεια της υπηρεσίας έχει ισχύ από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης και διάρκεια ενός έτους. 
   
 
  

           ΑΣΤΑΚΟΣ,   14/08/2020                             ΑΣΤΑΚΟΣ,  14/08/2020                         
                       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                       Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                       Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                                                                             Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης                                                                                         
   
 
  
 
                Μπαρπάκης Βασίλειος                                                             Ραλάτου Ζαχαρούλα   
          Π.Ε. Μηχ/κος Πληροφορικής                                                     Π.Ε. Πολ/κών Μηχ/κών 
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 Η τεχνική περιγραφή αναφέρει αναλυτικά τους όρους εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας  
καθώς και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. 
 
Άρθρο 1- Γενικά 
Η μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών, θα γίνεται 
σύμφωνα µε τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία θα υποδεικνύει στον ανάδοχο από την 
προηγούμενη ημέρα το έργο ή τις θέσεις εργασίας. Οι εργασίες αφορούν ενδεικτικά και µη 
περιοριστικά: συντήρηση αγροτικών οδών, διανοίξεις δρόμων, καθαρισμό πρανών δρόμων από 
θαμνώδη βλάστηση, διαμόρφωση εδάφους, καθαρισμός ζωνών πυροπροστασίας, μεταφορές 
υλικών, φορτοεκφορτώσεις, αποξηλώσεις ασφαλτοτάπητα και σκυροδέματος κ.τ.λ.  

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο και οφείλει να συμμορφώνεται µε τις εντολές και 
υποδείξεις που του δίνονται από την Υπηρεσία και την ορισμένη επιτροπή παραλαβής της 
μίσθωσης, που ορίζονται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Παρά την ευθύνη επιτήρησης της 
μίσθωσης από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται σε καμία περίπτωση από 
οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις υποχρεώσεις του και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η μίσθωση είναι διαιρετέα ανά είδος, όχι όμως ανά ποσότητα. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλουν προσφορά µόνο για το σύνολο των ωρών του κάθε είδους ξεχωριστά 
(κάθε α/α του προϋπολογισμού) και όχι για µία ή περισσότερες ώρες των εν λόγω ειδών. Δεν θα 
γίνονται αποδεκτές προσφορές για μέρος ποσοτήτων επί ποινή αποκλεισμού ενώ δεν μπορούν να 
υπάρξουν υπερβάσεις στις ποσότητες και τις δαπάνες του προϋπολογισμού. 
 
 
Άρθρο 2 – Προδιαγραφές και όροι εκτέλεσης της Υπηρεσίας 

Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στον Δήμο Ξηρομέρου για την πραγματική 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα υπό μίσθωση μηχανήματα. Τα υπό μίσθωση μεταφορικά 
μέσα θα πρέπει να είναι άρτια συντηρημένα, να διαθέτουν όλα τα μέτρα ασφαλείας (ζώνες 
ασφαλείας κτλ) και να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται (έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. κτλ) και να 
πληρούν όλους τους κανόνες της οδικής ασφάλειας και τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές και 
κανόνες ασφαλείας της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να δύναται να 
χρησιμοποιηθούν στην εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας. Τα προς μίσθωση 
μηχανήματα.  

Όλα τα μηχανήματα έργου και αυτοκίνητα θα πρέπει κατά περίπτωση και κατά ελάχιστον 
να φέρουν:  

• Πινακίδες κυκλοφορίας (αρθ. 90 του Ν. 2696/99)  
• Άδεια κυκλοφορίας  
• Ασφάλιση και να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης 
• Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά πληρωμής των τελών κυκλοφορίας (αρθ. 2 του Π.∆. 
304/2000, τροποποίηση του Π.∆. 395/94)  
• 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-οδηγός του μηχανήματος έργου ή αυτοκινήτου να έχει την απαιτουμένη 
άδεια  



 
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώνει φθορά ή βλάβη του μηχανήματος που έχει σαν 

αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοσή, θα έχει τη δυνατότητα να απαιτεί την αντικατάσταση του 
μηχανήματος µε άλλο, ίδιας ιπποδύναμης. 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 από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και να αποκαθιστά 
στην άμεση αποκατάσταση των τυχών βλαβών ή διακοπών. Οι χειριστές των μηχανημάτων-
αυτοκινήτων που θα απασχολεί ο ανάδοχος, θα πρέπει να είναι ικανοί, έμπειροι και να 
κατέχουν το απαραίτητο δίπλωμα για κάθε μηχάνημα που χρησιμοποιούν. Το πάσης φύσεως 
και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλίζεται 
αποκλειστικά από τον ανάδοχο (απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανασφάλιστου 
προσωπικού). Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη 
άδεια εργασίας.  Σε περίπτωση που οι χειριστές κριθούν ακατάλληλοι ή δεν συμμορφώνονται 
µε 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 αντικατάσταση του χειριστή.  
 
Χρόνος εργασίας - Νυχτερινή εργασία 

Το αντικείμενο της σύμβασης θα υπολογίζεται και θα τιμολογείται σε ωρομίσθια 
αποζημίωση μίσθωσης μηχανήματος σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. Ο χρόνος της 
ημερήσιας εργασίας αφορά την καθαρή απασχόληση του μισθωμένου μηχανήματος έργου 
στον Δήμο  Ξηρομέρου από την έναρξη εργασίας του μηχανήματος στον οριζόμενο από την 
Υπηρεσία τόπο εργασιών, έως την λήξη εργασιών του μηχανήματος. Θα καταγράφεται ο 
ακριβής χρόνος απασχόλησης και η αποζημίωση θα υπολογίζεται αναλογικά. Σε περίπτωση 
βλάβης του μηχανήματος κατά την διάρκεια των εργασιών, θα πιστοποιείται ο καθαρός 
χρόνος εργασίας και όχι ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή. Σε κάθε περίπτωση 
ισχύουν τα ωράρια οδήγησης και οι χρόνοι ανάπαυσης των οδηγών - χειριστών μηχανημάτων 
έργων και αυτοκινήτων σύμφωνα µε την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και η εργασία τις Κυριακές 
και αργίες, σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε 
πρόσθετη αποζημίωση πέρα από αυτά που προβλέπονται στη σύμβαση.  
 
 
Άρθρο 3 – Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων 
 
Όλα τα μηχανήματα – αυτοκίνητα που αναφέρονται θα πρέπει να έχουν περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, να 
διαθέτουν τις απαραίτητες ασφαλιστικές καλύψεις, να έχουν πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας και να 
πληρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. 
 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

1. Φορτηγό Δ.Χ. ανατρεπόμενο τριαξονικό ωφέλιμης χωρητικότητας 16μ3 και άνω  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Το φορτηγό θα πρέπει να έχει ανατρεπόμενη καρότσα ωφέλιμης 
χωρητικότητας και άνω µε κουκούλα και θα είναι 3 αξόνων.  
Μεταφορά Υλικών 
Τα χρήσιμα υλικά που θα προκύπτουν από τις εργασίες εκσκαφών – κατασκευών, θα ανήκουν 
στην κυριότητα του Δήμου Ξηρομέρου και θα μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει η 
Υπηρεσία. Τα άχρηστα υλικά αποξηλώσεων - χωματουργικών εργασιών θα απομακρύνονται 
από τον χώρο του έργου µε ευθύνη του αναδόχου και θα μεταφέρονται σε χώρο εταιρείας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σύμφωνα µε την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-
2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 



εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Το κόστος της διαχείρισης των υλικών από 
εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων θα επιβαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος δεν δύναται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο σε καμία περίπτωση για το 
κόστος της διαχείρισης των υλικών. 
 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
1. Ερπυστριοφόρος φορτωτής ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 130HP 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Ο φορτωτής θα πρέπει να διαθέτει αρθρωτό πλαίσιο, κινητήρα 
πετρελαιοκίνητο, ισχύος 130hp και άνω, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μέγιστου ύψους 
απαλλαγής 3500mm τουλάχιστον. Θα είναι ερπυστριοφόρος µε κάδο 2,5 έως 4 m3.  

 
2. Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας (τσάπα- σφύρα) ισχύος ίση ή μεγαλύτερη των 90HP 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Ο εκσκαφέας θα είναι ελαστιχοφόρος και θα πρέπει να διαθέτει 
κινητήρα πετρελαιοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μηχανικής ισχύος 90 HP και άνω, για 
τη συλλογή ογκωδών και μεγάλων εκσκαφών του Δήμου.  

 
3. Εκσκαφέας- φορτωτής τύπου JCB με κουβά φόρτωσης και σφύρα ισχύος 110HP και άνω 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Ο φορτωτής - εκσκαφέας θα είναι λαστιχοφόρος με κουβά φόρτωσης 
και σφύρα και θα πρέπει να διαθέτει κινητήρα πετρελαιοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 
μηχανικής ισχύος 110 HP και άνω, τσάπα µε κάδο μεγέθους 0,25m3, σφύρα µε τουλάχιστον 
1250 κρούσεις το λεπτό ενέργεια κρούσης 850 joules και πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 
150bar, κάδο µε νύχια μεγέθους 1m3 (ανοιγμένο) & τηλεσκοπικό βραχίονα τουλάχιστον 4,5m. 
Θα πρέπει να έχει ικανότητα σκαψίματος τουλάχιστον 5,5m βάθους, μέγιστη δύναμη 
εκσκαφής τουλάχιστον 6000Kgr και ανυψωτική δυνατότητα τουλάχιστον 3500Kgr.  

 
4. Διαμορφωτήρας (GRADER) ισχύος 100HP και άνω 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Ο διαμορφωτήρας θα πρέπει να διαθέτει κινητήρα πετρελαιοκίνητο 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μηχανικής ισχύος 100 HP και άνω. 

 
5. Φορτωτάκι μικρό ισχύος 40HP και άνω 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Ο φορτωτής θα είναι λαστιχοφόρος (τύπου case, bobcat) και θα 
πρέπει να διαθέτει κινητήρα πετρελαιοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μηχανικής ισχύος 
40 HP και άνω.  

 
6. Γερανοφόρο όχημα για ειδικές ανυψώσεις, φορτώσεις ειδικών αντικειμένων άνω των 15 tn 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Το γερανοφόρο όχημα θα είναι μικτού φορτίου 15tn για τη μεταφορά 
μεγάλων και ογκωδών αντικειμένων όπως ιστοί οδοφωστισμού, εγκατειλημμένα οχήματα 
κ.λπ.. Επίσης θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:  

• ∆ιαστάσεις καρότσας (με απόκλιση 10%): 6000mm X 2500mm X 700mm (μήκος Χ 
πλάτος Χ ύψος)  
• Σταθερή καρότσα η οποία θα φέρει καβαλέτα (στο μπροστινό της τμήμα καθώς και 
στο πίσω) για τη μεταφορά ιστών ηλεκτροφωτισμού μήκους έως 10m, οι οποίοι θα 
τοποθετούνται κατά το μήκος της καρότσας.  
• Μήκος τηλεσκοπικού γερανού: ≥7000 mm  
• Ανυψωτική ικανότητα γερανού(σε οριζόντια έκταση): ≥3.300kg στα 3m  
• Γωνία περιστροφής: 360 



 
7. Ελκυστήρας γεωργικός διαξονικός με καταστροφέα ισχύος 75HP και άνω 

Τεχνικά χαρακτηριστικά : Ο γεωργικός ελκυστήρας θα είναι διαξονικός και θα διαθέτει 
καταστροφέα. Η συνολική μηχανική του ισχύς θα είναι 75HP και άνω.  

 
8. Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τσάπα- σφύρα) ισχύος άνω των 130HP 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Ο εκσκαφέας θα είναι ερπυστριοφόρος και θα πρέπει να διαθέτει 
κινητήρα πετρελαιοκίνητο, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μηχανικής ισχύος 130 HP και άνω, 
για τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων και μεγάλων εκσκαφών.  

 
9. Ερπυστριοφόρος προωθητήρας γαιών ισχύος 270HP και άνω 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Ο φορτωτής θα είναι ερπυστριοφόρος και θα πρέπει να διαθέτει 
κινητήρα πετρελαιοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μηχανικής ισχύος 270 HP και άνω.  

 
10. Οδοστρωτήρας 8tn ισχύος 100HP και άνω 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Ο οδοστρωτήρας θα πρέπει να διαθέτει δόνηση, κινητήρα 
πετρελαιοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μηχανικής ισχύος 100 HP και άνω, και βάρος 8 
tn και άνω.  
 

Άρθρο 4 - Υποχρεώσεις αναδόχου 
  
Πρόγραμμα Εργασιών 

Η Υπηρεσία, ανάλογα µε τις ανάγκες της, θα υποδεικνύει στον ανάδοχο τουλάχιστον από την 
προηγούμενη ημέρα το έργο ή τις θέσεις που θα εργαστεί. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε 
φορά να παραχωρεί το μισθωμένο μηχάνημα εφόσον έχει ειδοποιηθεί από τις υπηρεσίες του 
Δήμου από την προηγούμενη ημέρα και έως τις 15:00. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην καθημερινή 
απασχόληση μηχανημάτων του αναδόχου, αλλά αυτό θα γίνεται σύμφωνα µε τις ανάγκες που θα 
προκύπτουν. 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. Ο ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τις εργασίες αυτοπροσώπως ή µε τον πληρεξούσιο 
που έχει ορίσει, ευρισκόμενος καθημερινά επί τόπου του έργου.  

Εάν για οποιονδήποτε λόγο µε ευθύνη της υπηρεσίας, αναβληθεί μια εργασία, ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται αποζημίωση. Σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων ο ανάδοχος οφείλει να 
προσέρχεται προς εργασία εντός μέγιστου χρόνου δύο (2) ωρών από την ώρα κλήσης τους από 
την Υπηρεσία. Δεν νοείται σε καμιά περίπτωση άρνηση του αναδόχου να εκτελέσει εργασία σε 
οποιοδήποτε σημείο του ζητηθεί εντός των ορίων του Δήμου. Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης του 
αναδόχου σε επανειλημμένες οχλήσεις της υπηρεσίας (τηλέφωνο, φαξ), ο Δήμος Ξηρομέρου έχει 
το δικαίωμα να καλέσει οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τη 
δαπάνη αυτή να βαρύνει τον ανάδοχο ή μπορεί να προβεί μονομερώς στην λύση της σύμβασης.  

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 την όχι συντομότερη διαδρομή.  

 
Δελτίο Εργασιών – Ημερολόγιο 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης µε μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου, θα 
τηρείται καθημερινά ημερολόγιο εργασιών. Ο ανάδοχος 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 οι ενδεχόμενες, σχετικές παρατηρήσεις. Το δελτίο 
εργασιών θα τηρείται εις διπλούν και θα υπογράφεται από την Υπηρεσία και από τον ανάδοχο.  

Ο Δήμος Ξηρομέρου δύναται να απαιτήσει την εγγραφή συμπληρωματικών πληροφοριών ή 
άλλων στατιστικών στοιχείων που προσδιορίζουν την εργασία στο ημερολόγιο εργασιών. Σε 
επείγουσες περιπτώσεις, η διαταγή για τροποποιήσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των 
εργασιών και καταχωρείται αντιστοίχως στο ημερολόγιο. Επίσης, ο ανάδοχος των μισθωμένων 
φορτηγών έργου υποχρεούται να προσκομίζει αντίγραφο αποδεικτικού ζυγολογίου από την 
εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κατά την προσκόμιση σε αυτήν των αποβλήτων που 
μετέφερε στο δρομολόγιο του. 
 
Ευθύνη για Ζημιές και Ατυχήματα στο Έργο 

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες θα προξενήσει κατά 
τις εργασίες του, με υπαιτιότητά του. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει µε δικές του 
δαπάνες όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών είτε στο προσωπικό του είτε σε τρίτο και έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές 
ευθύνες που θα προκύψουν είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από εργατοτεχνικό προσωπικό, 
είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση όλων 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. Ο Ανάδοχος οφείλει 
να λαμβάνει κατά την εκτέλεση των εργασιών όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, που 
επιβάλλονται από τη νομοθεσία σχετικά µε την Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων. Επίσης, 
υποχρεούται να εφαρμόσει όλα προτεινόμενα από την Υπηρεσία, ή από τον Τεχνικό Ασφαλείας, 
πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.  

Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου θα επιδιορθώνονται άμεσα από τον 
ίδιο, διαφορετικά η επιδιόρθωση θα γίνεται από το Δήμο σε βάρος και για λογαριασμό του. 
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 εργασίας , βαρύνει τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την 
αποκαταστήσει µε δική του οικονομική επιβάρυνση. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για 
αστική αποζημίωση τρίτων και για ζημιές ή φθορές που προκαλούνται κατά τον χρόνο λειτουργίας 
των μηχανημάτων.  
 
Τρόπος Πληρωμής – Τιμή Προσφοράς 

Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος του συνόλου των εργασιών, σύμφωνα με το δελτίο εργασιών  
και θα γίνεται µε βάση την ωριαία απασχόληση των μηχανημάτων. Ως ώρα έναρξης της εργασίας 
του μηχανήματος θα λαμβάνεται η ώρα άφιξής στον τόπο που απαιτείται η χρήση του και ως 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 Ξηρομέρου καθώς επίσης και ο τρόπος 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 
γίνεται πληρωμή µε τιμή αναγόμενη σε ώρες λειτουργίας. 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 δεν θα 
χρησιμοποιείται δεν θα αποζημιώνεται.  

Ως χρόνος απασχόλησης για τα φορτηγά θα λαμβάνεται η ώρα άφιξής στον τόπο της εργασίας 
του, οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των υλικών στην εταιρεία Διαχείρισης Στερεών 



Αποβλήτων, η επιστροφή του και ούτω καθεξής έως την ώρα λήξης της ημερήσιας εργασίας. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος έχει συνάψει συμφωνητικό µε εταιρεία Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων η οποία εδρεύει σε χώρο εκτός του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, ο ανάδοχος δεν θα 
αποζημιώνεται επιπλέον.  

Ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος 
έργου ή μεταφορικού μέσου που προσφέρει όπως την αποζημίωση οδηγού-χειριστού, τα 
καύσιμα, τα λιπαντικά, τα υλικά και τις εργασίες συντήρησης, τις απαραίτητες ασφαλιστικές 
εισφορές κλπ. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την λειτουργία και χρήση του 
μηχανήματος έργου ή μεταφορικού μέσου. 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 και το κόστος της 
διαχείρισης των υλικών από εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

 
 
Άρθρο 5- Υποχρεώσεις Δήμου Ξηρομέρου 
 Η μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών, θα γίνεται 
σύμφωνα µε τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία θα υποδεικνύει στον ανάδοχο από την 
προηγούμενη ημέρα το έργο ή τις θέσεις εργασίας.  
 
 

 
  ΑΣΤΑΚΟΣ,   14/08/2020                             ΑΣΤΑΚΟΣ,  14/08/2020                         

                       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                       Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                       Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                                                                             Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης                                                                                         
   
 
  
 
                Μπαρπάκης Βασίλειος                                                             Ραλάτου Ζαχαρούλα   
          Π.Ε. Μηχ/κος Πληροφορικής                                                     Π.Ε. Πολ/κών Μηχ/κών 

 
 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Αριθμ. Μελέτης:  19/2020 
ΠΕΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      Προϋπολογισμός: 10.000,00€     
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

  
 

 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσίας «Μίσθωση Μηχανημάτων 
Έργου για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου» ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2020 του Δήμου Ξηρομέρου (Κ.Α. 30-7333.002). 
 
 

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ.  Ποσότητα  Τιμή (€) Δαπάνη (€) 

1 
Φορτηγό Δ.Χ. ανατρεπόμενο 
τριαξονικό ωφέλιμης 
χωρητικότητας 16μ3 και άνω 

ώρες 30 45,00 1.350,00 

2 Ερπυστριοφόρος φορτωτής ισχύος 
μεγαλύτερης ή ίσης των 130HP ώρες 15 45,00 675,00 

3 
Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας (τσάπα- 
σφύρα) ισχύος ίση ή μεγαλύτερη 
των 90HP 

ώρες 15 55,00 825,00 

4 
Εκσκαφέας- φορτωτής τύπου JCB 
με κουβά φόρτωσης και σφύρα 
ισχύος 110HP και άνω 

ώρες 15 35,00 525,00 

5 Διαμορφωτήρας (GRADER) ισχύος 
100HP και άνω ώρες 20 45,00 900,00 

6 Φορτωτάκι μικρό ισχύος 40HP και 
άνω ώρες 15 30,00 450,00 

7 
Γερανοφόρο όχημα για ειδικές 
ανυψώσεις, φορτώσεις ειδικών 
αντικειμένων άνω των 15 tn 

ώρες 10 50,00 500,00 

8 
Ελκυστήρας γεωργικός διαξονικός 
με καταστροφέα ισχύος 75HP και 
άνω 

ώρες 16 35,00 560,00 

9 
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας 
(τσάπα- σφύρα) ισχύος άνω των 
130HP 

ώρες 15 50,00 750,00 

10 Ερπυστριοφόρος προωθητήρας 
γαιών ισχύος 270HP και άνω ώρες 15 55,00 825,00 

11 Οδοστρωτήρας 8tn ισχύος 100HP 
και άνω ώρες 10 70,00 700,00 

Σύνολο:    8.060,00 
   Για στρογγυλοποίηση: 4,52 

    Σύνολο (με στρογγυλοποίηση): 8.064,52 
   Φ.Π.Α. 24% 1.935,48 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 10.000,00 
 



Οι αναγραφόμενες ποσότητες (ώρες) του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές και όχι 
αποκλειστικές, μπορούν δηλαδή να μεταβάλλονται (αυξομειώνονται) ανάλογα με τις ανάγκες του 
Δήμου, όπως αυτές προκύπτουν κατά την διάρκεια της σύμβασης, χωρίς όμως να υπάρχει 
υπέρβαση του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού. Εφόσον δεν προκύπτει ανάγκη εκτέλεσης 
των εργασιών, ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το συνολικό του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού.  
 
  

  ΑΣΤΑΚΟΣ,   14/08/2020                             ΑΣΤΑΚΟΣ,  14/08/2020                         
                       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                       Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                       Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                                                                             Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης                                                                                         
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Αριθμ. Μελέτης:  10/2020 
ΠΕΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      Προϋπολογισμός: 6.596,80€     
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

  
 

 
4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Α/Α Περιγραφή Μ.Μ.  Ποσότητα Τιμή (€) Δαπάνη (€) 

1 Φορτηγό Δ.Χ. ανατρεπόμενο τριαξονικό 
ωφέλιμης χωρητικότητας 16μ3 και άνω ώρες 30   

2 Ερπυστριοφόρος φορτωτής ισχύος 
μεγαλύτερης ή ίσης των 130HP ώρες 15   

3 Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας (τσάπα- σφύρα) 
ισχύος ίση ή μεγαλύτερη των 90HP ώρες 15   

4 
Εκσκαφέας- φορτωτής τύπου JCB με κουβά 
φόρτωσης και σφύρα ισχύος 110HP και 
άνω 

ώρες 15   

5 Διαμορφωτήρας (GRADER) ισχύος 100HP 
και άνω ώρες 20   

6 Φορτωτάκι μικρό ισχύος 40HP και άνω ώρες 15   

7 
Γερανοφόρο όχημα για ειδικές ανυψώσεις, 
φορτώσεις ειδικών αντικειμένων άνω των 
15 tn 

ώρες 10   

8 Ελκυστήρας γεωργικός διαξονικός με 
καταστροφέα ισχύος 75HP και άνω ώρες 16   

9 Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τσάπα- 
σφύρα) ισχύος άνω των 130HP ώρες 15   

10 Ερπυστριοφόρος προωθητήρας γαιών 
ισχύος 270HP και άνω ώρες 15   

11 Οδοστρωτήρας 8tn ισχύος 100HP και άνω ώρες 10   

Σύνολο:     

   Φ.Π.Α. 24%  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Αριθμ. Μελέτης:  19/2020 
ΠΕΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      Προϋπολογισμός: 10.000,00€     
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο συγγραφής  
 Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων 
έργων για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου», προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24%.  
 
 
Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις   
1.Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και όλες οι ισχύουσες τροποποιήσεις του, καθώς και οι όροι της 
παρούσας Γ.Σ.Υ. και κάθε σχετική διάταξη που θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο διεξαγωγής της 
διαδικασίας. 
2.Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006) 
3.Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 
 
Άρθρο 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας 

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις αυτού. Το κριτήριο για την κατακύρωση της 
υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου θα διενεργηθεί κλήρωση. 
 

Άρθρο 4ο 
Δικαίωμα Συμμετοχής - Υποβολή Προσφορών – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Οικονομική Προσφορά  
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που οι οποίοι έχουν το 
δικαίωμα κατασκευής ή/και εμπορίας των προς προμήθεια ειδών και είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν 
εμπορικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της εργασίας το τρέχον έτος του διαγωνισμού, 



γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο με 
ανάλογη εμπειρία στο αντικείμενο. 
  
Για την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει εξωτερικά τα στοιχεία τα επιχείρησής τους και τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

Προς  «ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» 
 

Προσφορά του ………………………. (στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα) 
Για συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας «Μίσθωση 
μηχανημάτων έργων για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου» 
 

 
 
Και θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:  

α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»   
β) Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά»  

 
Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλλει τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου  
ή 
Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση 
νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) 
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 
του Ν.4605/2019) 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τους όρους της παρούσας μελέτης. 
ε. Υπεύθυνη Δήλωση για ποια ή ποιες ομάδες ειδών υποβάλλουν προσφορά. 
Στ. Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων  
Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι 
θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών 
προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος. 
 
Εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν µε ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση:  
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, κλπ.) 



Στην υπεύθυνη δήλωση θα καταγράφονται αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε 
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 και των οχημάτων 
μεταφορικών μέσων 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 και των μεταφορικών μέσων.  
4) Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου των μηχανημάτων και των οχημάτων και 
φωτοαντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής αυτών.  
5) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι τα μηχανήματα που περιλαμβάνονται στην 
προσφορά, είναι σύμφωνα µε το ∆13ε/0/9865/16-10-1995 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., δηλαδή είναι 
ταξινομημένα ως Μηχανήματα Έργων (ΜΕ), όσα εξ’ αυτών εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.  
6) Άδεια οδικού μεταφορέα σύμφωνα µε το Π.∆. 346/2001 ως ισχύει  
7) Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από Δημόσιο ή Ιδιωτικό 
Κ.Τ.Ε.Ο.  
8) Φωτοαντίγραφο της επικυρωμένης άδειας οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς και της ειδικής 
άδειας για τους χειριστές.  
9) 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. 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. 
     
 
Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα υποβληθεί μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο 
υποφάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 
 
Άρθρο 5ο 
Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, 
υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο εντός (20) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της 
ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
Άρθρο 6ο 
Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο Ν.4412/2016. 
 
 
Άρθρο 7ο 
Εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης  
 Αναλόγως της επιλογής της διαδικασίας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας απαιτείται ή δεν 
απαιτείται η εγγύηση συμμετοχής και απαιτείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας 
σύμφωνα πάντα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Άρθρο 8ο 



Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες τουλάχιστον από 

την υποβολή τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Άρθρο 9 
Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας 
 Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινά από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και θα έχει ισχύ  
διάρκειας ενός ημερολογιακού έτους. 
 
Άρθρο 10 
Υποχρεώσεις του εντολοδόχου  
 Ο εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα 
με την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. Η καλή εκτέλεση της 
εργασίας θα πιστοποιείται από την αρμόδια επιτροπή ενώ μπορεί να πιστοποιείται κατά περίπτωση 
και από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης. 
 
Άρθρο 11 
Ζημιές – Ατυχήματα 
 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την 
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ζημιών – 
ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς 
τρίτους, τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του, με υπαιτιότητά του σύμφωνα και με τα 
αναλυόμενα στην παρούσα μελέτη. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές που 
τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και την ευθύνη έχει 
αποκλειστικά ο ανάδοχος, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές.  
 
Άρθρο 12 
Ανωτέρα βία  
 Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: 
εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε 
περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 
προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει 
αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για 
να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί 
ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.  
 
 
Άρθρο 13 
Τρόπος πληρωμής – Αναθεώρηση Τιμών 
 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή 
του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του 
εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 4 της ενότητας «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσης μελέτης. 
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση – αναπροσαρμογή  για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Οι τιμές μονάδος της 
προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και 



δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο και σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις τιμές της 
υπηρεσίας που αναγράφονται 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.  
3. Μεταφορικά έξοδα για την επιπλέον πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος 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. Έξοδα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).  
6. Το κόστος του δεύτερου οδηγού για την εκτέλεση πολύωρων δρομολογίων, λόγω 
ανάπαυσης του πρώτου οδηγού, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Άρθρο 14 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
 Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 
 
Άρθρο 15 
Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο  
1. Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας 
σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας και γενικά οι κείμενες διατάξεις. 
2. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, 
ο Δήμος Ξηρομέρου και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
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