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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

 

  

ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜ..  ΜΜΕΕΛΛ..::1188//22001155 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

 

(CPV 43310000-9 MHXANHMATA ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) 

 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.664,70ευρώ 

 

 

TEYXH  ΔIAΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ –ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                    ΜΕΛΕΤΗ׃ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                       ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ,                                         
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                              
                                                                                                    

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΓΕΝΙΚΑ: 
Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του για την 
εκτέλεση των εξής εργασιών (καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση αγροτικών οδών , 
μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικών στύλων για την επισκευή του δικτυού 
ηλεκτροφωτισμού , εκσκαφή ορύγματος για την τοποθέτηση ηλεκτρολογικού δικτύου 
φωτισμού, κλάδεμα δένδρων ,αποκομιδή κλαδιών κ.λ.π.) προβαίνει στην μίσθωση 
μηχανημάτων και αυτοκινήτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του 
τρέχοντος έτους 2015 καθώς και για το 1ο τρίμηνο του έτους 2016 εφόσον παραταθεί ο 
χρόνος μίσθωσης έως 31.3.16 με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 73.664,70€ 
 
ANTIKEIMENO ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Το αντικείμενο της μίσθωσης αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες οχημάτων και 
μηχανημάτων 
1. –ΟΜΑΔΑ Α ׃ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  
        
 1.1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ׃  
α) Διαξονικά φορτηγά έως 12 μ3 ανατρεπόμενα  
β) Τριαξονικά φορτηγά έως 16 μ3 ανατρεπόμενα 
γ) Τετραξονικά φορτηγά άνω των 16 μ3 ανατρεπόμενα 
  
2. - ΟΜΑΔΑ Β׃ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

                        
1.2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ׃  
α) Ερπυστριοφόρος φορτωτής έως 130 ΗΡ 
 β) Ερπυστριοφόρος φορτωτής άνω των 130 ΗΡ 
γ) Ελαστικοφόρος φορτωτής έως 100 ΗΡ                                   
δ) Ελαστικοφόρος εκσκαφέας (τσάπα ) άνω των 90 ΗΡ 
ε) Ελαστικοφόρος εκσκαφέας ( τσάπα ) με σφύρα 
ζ) Σκαπτικό τύπου JCB  
η) Διαμορφωτήρας ( GRADER ) άνω των 100 ΗΡ                                  
θ) Αεροσυμπιεστής ( κομπρεσέρ ) αυτοκινούμενος ή ρυμουλκούμενος άνω των 40ΗΡ 
ι) Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τσαπάκι) έως 30 ΗΡ 
κ) Φορτωτάκι μικρό ( ¼ μ3)  
λ) Φορτωτάκι μικρό με δίσκο κοπής οδοστρωμάτων από ασφαλτόμειγμα ή σκυροδέμα     
μ) Γερανοφόρο όχημα με γερανό τηλεσκοπικό πλήρως υδραυλικό με  
ν) Αντλητικό συγκρότημα χωρητικότητας 30.000lt και άνω περισυλλογής υδάτων   και 
εκκένωση  

 

. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Η χρήση των αυτοκινήτων – μηχανημάτων θα αφορά τις παρακάτω τέσσερις (4) 
κατηγορίες εργασιών με ξεχωριστή τιμή για κάθε κατηγορία 
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α) Εργασίες στις πεδινές Τοπικές Κοινότητες και στην πόλη της Καλαμάτας ( εκσκαφές, 
διανοίξεις καθαιρέσεις, άρσεις καταπτώσεων, επιχώματα, διαμορφώσεις, διαστρώσεις, 
φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές υλικών εκσκαφής, κατεδαφίσεων, υλικών λατομείου 
κ.λ.π ).  
β) Εργασίες, όπως παραπάνω , στις ορεινές Τοπικές Κοινότητες ήτοι Νέδουσα, 
Αλαγονία , Πηγες, Αρτεμησία, Καρβέλι, Λαδά,  Ελαιοχώριο, Βέργα, Αγριλο, Αρφαρά, 
Βρομόβρυση, Σταματινού, ¨Αμφεια Πολιανή. 
γ) Εργασίες στον τομέα καθαριότητας- πρασίνου στις πεδινές Τοπικές Κοινότητες και 
την πόλη της Καλαμάτας ( απορρίμματα, κλάδοι δένδρων, χορτάρια, ηλεκτρολογικό 
υλικό, ογκώδη αντικείμενα κ.λ.π. ) 
δ) Εργασίες στον τομέα καθαριότητας- πρασίνου στις ορεινές Τοπικές Κοινότητες 
 
ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
1 Η παρούσα δημοπρασία έχει σκοπό την ανάδειξη της μειοδότριας προσφοράς 
χαμηλότερο μίσθωμα ) για κάθε μηχάνημα και αυτοκίνητο. 
2  Ο Δήμος Καλαμάτας διατηρεί το δικαίωμα να απασχολήσει με το χαμηλότερο 
μίσθωμα που θα προκύψει όλους όσους έλαβαν μέρος στην δημοπρασία και το 
επιθυμούν (εφόσον το δηλώσουν εγγράφως μετά το πέρας της δημοπρασίας ) με 
προτεραιότητα πάντα στην απασχόληση του μειοδότη. 
3 Το μίσθωμα αφορά επτάωρη ημερήσια εργασία. Στην τιμή περιλαμβάνονται 
λιπαντικά , καύσιμα, φθορές μηχανημάτων, αποδοχές χειριστού – οδηγού, 
ασφαλιστικές εισφορές, φόροι κ.λπ.  
4 Τα μηχανήματα-οχήματα θα χειρίζονται χειριστές-οδηγοί κάτοχοι διπλωμάτων 
που προβλέπει η νομοθεσία και θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα, βλάβες σε 
τρίτους κ.λ.π. που θα προξενηθούν από κακό χειρισμό ή από μη συμμόρφωση προς 
τις οδηγίες της επίβλεψης. 
5   Ο Δήμος Καλαμάτας δεν δεσμεύεται για συνεχή απασχόληση. 
6   Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τις ποσότητες των ειδών των 
μηχανημάτων & φορτηγών που αναφέρονται στη μελέτη 
7 Ο Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών για τα μηχανήματα και των  
φορτωτικών για τα αυτοκίνητα βαρύνει τον Δήμο Καλαμάτας. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και 
με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά ( δελτίο παροχής υπηρεσιών για τα μηχανήματα και 
φορτωτική για τα αυτοκίνητα), τα οποία θα υποβάλει ο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου ή 
μηχανήματος ανά δεκαπενθήμερο, ύστερα από την σύνταξη κατάστασης ημερομισθίων 
ή ωρομισθίων  μετά από αναγωγή (1ΗΜ= 7 ώρες ), που θα συντάσσεται από την 
Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας που απασχόλησε το αυτοκίνητο ή μηχάνημα και θα 
βαρύνουν τους αντίστοιχους  Κ.Α. των έργων που θα χρησιμοποιηθούν τα 
μηχανήματα. 
 Οι τιμές των μισθωμάτων θα ισχύουν για όλη την διάρκεια του 2015 με δικαίωμα του 
Δήμου Καλαμάτας να παρατείνει την μίσθωση, με τις ίδιες τιμές, για τρείς επιπλέον 
μήνες ήτοι μέχρι 31-3-2016. 

 
Τα έργα στα οποία θα απασχοληθούν τα μηχανήματα και αυτοκίνητα προβλέπονται 
στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας του 2015 ως κάτωθι : 
1) Κ.Α. 30.7323.02  Συντήρηση αγροτικών οδών, διανοίξεις κ.λ.π., με πίστωση 

29.900 €. 
2) Κ.Α. 30.7323.03  Διανοίξεις τμημάτων οδών στις περιοχές επεκτάσεων σχεδίου 

πόλης (2015) με πίστωση 11.562,20€. 
3) Κ.Α. 20.7311.06  Δαπάνες για την επικάλυψη των απορριμμάτων με 

αργιλοχώματα (επικάλυψη αδρανών και αδρανοποιημένων υλικών, υλικό 
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κατάσβεσης πυρκαγιών) διαμόρφωση χώρου, διαχείριση  στραγγιδίων, με 
πίστωση 8.900€ 

4) Κ.Α. 35.7332.01 Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και 
παιδότοπων (αυτεπιστασία), με πίστωση 5.000€. 

5) Κ.Α. 20. 7325.07  Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης, με πίστωση 5.800€. 
6) Κ.Α. 20.7325.09 Εορταστικός φωτισμός πόλεως & Δημ. Διαμερισμάτων 2014, με 

πίστωση 6.300€. 
7) Κ.Α. 20.7325.06  Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρισμού (πάρκο, κοιν. 

Χώρων, πλατειών κ.λ.π.), με πίστωση 6.300€. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλαμάτα   19  / 2  / 2015 
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                     
 
 
 
 

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Τ.Ε. 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ    19  / 2  / 2015 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ       25/2 /2015 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ      

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΕΡΓΟ:ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ      

ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ      

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 73.664,70   

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
AT:1  
Άρθρο:  
Μίσθωση ερπυστιοφόρου φορτωτή ισχύος έως 130ΗΡ  για ημερήσια απασχόληση, κατά 
τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια πενήντα 
 (Αριθμητικώς):250,00  
 
AT: 2 
Άρθρο:   
Μίσθωση ερπυστιοφόρου φορτωτή ισχύος άνω 130ΗΡ  για ημερήσια απασχόληση, κατά 
τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια  
 (Αριθμητικώς):300,00  
 
AT: 3  
Άρθρο:  
Μίσθωση ελαστιχοφόρου φορτωτή ισχύος έως 100ΗΡ  για ημερήσια απασχόληση, κατά τα 
λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια είκοσι 
 (Αριθμητικώς):220,00  
 
AT: 4  
Άρθρο:  
Μίσθωση ελαστιχοφόρου εκσκαφέα (Τσάπα) ισχύος άνω των 90ΗΡ για ημερήσια 
απασχόληση, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια ογδόντα 
 (Αριθμητικώς):280,00  
 
AT: 5 
Άρθρο:  
Μίσθωση ελαστιχοφόρου εκσκαφέα (Τσάπα) με σφύρα ισχύος άνω των 90ΗΡ για 
ημερήσια απασχόληση, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια 
 (Αριθμητικώς):300,00  
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AT: 6  
Άρθρο:   
Μίσθωση σκαπτικού τύπου JSP για ημερήσια απασχόληση, κατά τα λοιπά ως τεχνική 
περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν ογδόντα 
 (Αριθμητικώς):180 
 
AT: 7  
Άρθρο:   
Μίσθωση διαμορφωτή γκρέιντερ ισχύος άνω των 100ΗΡ για ημερήσια απασχόληση, κατά 
τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα 
 (Αριθμητικώς):340  
 
AT: 8  
Άρθρο:  
Μίσθωση αεροσυμπιεστή  για ημερήσια απασχόληση, κατά τα λοιπά ως τεχνική 
περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα 
 (Αριθμητικώς):170,00  
 
AT: 9  
Άρθρο:  
Μίσθωση ερπυστιοφόρου εκσκαφέα(τσαπάκι) ισχύος έως  50HP για ημερήσια 
απασχόληση  , κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν εβδομήντα 
 (Αριθμητικώς):170,00 
 
AT: 10  
Άρθρο:  
Μίσθωση φορτωτή μικρού (1/4 μ3) άνω των 200HP για για ημερήσια απασχόληση, κατά 
τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα 
 (Αριθμητικώς):150,00 
 
AT: 11 
Άρθρο:  
Μίσθωση μικρού φορτωτή με δίσκο κοπής οδοστρωμάτων από ασφαλτόμιγμα ή 
σκυρόδεμα  για ημερήσια απασχόληση, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα 
 (Αριθμητικώς):450,00  
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AT: 12 
Άρθρο:   
Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος με τηλεσκοπκό με ανύψωση φορτίου άνω των 5 tn  για 
ημερήσια απασχόληση, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια 
 (Αριθμητικώς):300,00  
AT: 13  
Άρθρο:  
Μίσθωση αντλητικού συγκροτήματος χωρητικότητας 30.000 lt και άνω φορτωτή (100-
200)HP για  περισυλλογή υδάτων ,εκκένωση , κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έκατόν πενήντα 
 (Αριθμητικώς):150,00 
 
AT: 14 
Άρθρο:  
Μίσθωση ανατρεπόμενου διαξονικού φορτηγού έως 12μ3 για ημερήσια απασχόληση, κατά 
τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια  
 (Αριθμητικώς):200,00  
 
AT: 15 
Άρθρο:  
Μίσθωση  τριαξονικού φορτηγού έως 16μ3 για ημερήσια απασχόληση, κατά τα λοιπά ως 
τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια πενήντα 
          (Αριθμητικώς):250,00  
 
AT: 16  
Άρθρο: ΗΜ5.3    ΙΔΙΟ  
Μίσθωση ανατρεπόμενου ,τετραξονικού φορτηγού άνω των για ημερήσια απασχόληση, 
κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια ογδόντα 
 (Αριθμητικώς):280,00 

 

 

 

 

Καλαμάτα   19  / 2  / 2015 
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                     
 
 
 
 

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Τ.Ε. 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ    19  / 2  / 2015 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ       25/2 /2015 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ : ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ      

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΕΡΓΟ:ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ      

ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ      

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 73.664,70   

 
 

 
     

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Είδος 

μοναδ. 
ποσότητα τιμή μον. Δαπάνη   

          μερική ολική 

  Α.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ           

1 
Ερπυστριοφόρος  φορτωτής ισχύος 
εώς 130HP ΗΜ 

15 250 3750,00   

2 
Ερπυστριοφόρος  φορτωτής ισχύος 
άνω των 130HP ΗΜ 

1 300,00 300,00   

3 
Ελαστιχοφόρος  φορτωτής ισχύος εώς 
100HP ΗΜ 

1,00 220,00 220,00   

4 Ελαστιχοφόρος  εκσκαφέας (τσάπα)  
ισχύος άνω των 90HP ΗΜ 

15,00 280,00 4200,00   

5 
Ελαστιχοφόρος  εκσκαφέας (τσάπα) , 
με σφύρα ΗΜ 

5,00 300,00 1500,00   

6 Σκαπτικό τύπου JSB ΗΜ 90,00 180,00 16200,00   

7 
Διαμορφωτήρας (grader), ισχύος άνω 
των 100 HP ΗΜ 

10,00 340,00 3400,00   

8 
Αεροσυμπιεστής (κομπρεσερ) άνω 
των40 HP ΗΜ 

1,00 170,00 170,00   

9 
Eρπυστριοφόρος εκσκαφέας (τσαπάκι), 
ισχύος εώς 30 HP ΗΜ 

1,00 170,00 170,00   

10 Φορτωτάκι μικρό (1/4μ3) ΗΜ 11,00 150,00 1650,00   

11 
Φορτωτάκι μικρό με δίσκο κοπής 
οδοστρωμάτων απο ασφαλτομείγμα η 
σκυρόδεμα ΗΜ 

17,00 450,00 7650,00   

12 
Γερανοφόρο οχημα με γερανο 
τηλεσκοπίκο με ανύψωση φορτίου ανω 
των 5 tn ΗΜ 

32,00 300,00 9600,00   

13 
Αντλιτικο συγκροτημα χωρητηκότητας 
30.000lt και άνω περισυλλογης υδάτων 
καιi εκκένωση ΗΜ 

48,00 150,00 7200,00   

            56010 

  Β.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ           

14 
Ανατρεπόμενο,διαξονικο φορτηγό εώς 
12μ3 ΗΜ 

8,00 200,00 1600,00   

15 
Ανατρεπόμενο τριαξ/κο φορτηγό εώς 
16μ3 ΗΜ 

8,00 250,00 2000,00   

16 
Ανατρεπόμενο,τετρααξονικο φορτηγό 
ανω των 16μ3 ΗΜ 

1,00 280,00 280,00   

           3.880 

 
 

 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

   

 
59.890,00 

 Φ.Π.Α 23%     13.774,70 
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ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ    

 

73.664,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλαμάτα   19  / 2  / 2015 
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                     
 
 
 
 

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Τ.Ε. 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ    19  / 2  / 2015 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ       25/2 /2015 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ              ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                                    
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ   1ο 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παραπάνω μίσθωση, που 
έχει ως εξής: 

  Α) Μίσθωση μηχανημάτων για ημερήσια απασχόληση  εργασίας (1 ημερομίσθιο=7,00 

ώρες), , για τις παρακάτω γενικές και ειδικές εργασίες: 

1.   Ελαστιχοφόρος  και ερπυστιοφόρος  εκσκαφέας  

  Α) Εκσκαφή ,διάνοιξη , άρση καταπτώσεων και φόρτωση  

  Β) Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος ,λοιπές καθαιρέσεις  

2.  Διαμορφωτής γαιών (γκρέιντερ) 

  Α) Διαμόρφωση οδοστρωμάτων .  

  Β) Διάστρωση αμμοχάλικου   ή άλλων υλικών οδοστρωσίας 

  Γ) Διαμόρφωση – καθαρισμό τάφρων οδού, αυλάκων κλπ. 

3. Φορτωτές  

  Α) Εκσκαφή και φόρτωση .  

  Β) Διάστρωση αμμοχάλικου  

4. Μηχανικός εκσκαφέας με σφυρί και κουβά φόρτωσης 

  Α) Εκσκαφή, άρση καταπτώσεων ,επίχωση και φόρτωση . 

  Β) Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος , βραχωδών εδαφών ,κλπ. 

5. Αεροσυμπιεστής 

  Α) Καθαιρέσεις.  

6. Τηλεσκοπικός γερανός ή γερανός καλαθοφόρος  

      Στήσιμο για ανύψωση, συγκράτηση αντικειμένων σε ύψος, φόρτωση, μετακίνηση, 

κ.λ.π. ανά ΗΜ όπως στον προϋπολογισμό αναλύεται. 
7. Αντλητικό Συγκρότημα χωρητικότητας 30000 lt  και άνω 
      Για την επί τόπου του έργου άντληση υδάτων. 
 
  Β)  Μίσθωση ανατρεπόμενων φορτηγών αυτοκινήτων για ημερήσια απασχόληση 

7,00 ωρών εργασίας (ημερομίσθιο),  

 

Αναλυτικότερη περιγραφή του είδους των εργασιών γίνεται στην Τεχνική Περιγραφή 

Συνημμένα στοιχεία προσφοράς. 
    Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται: 

- με αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των μηχανημάτων. 

- με αντίγραφο της άδειας του χειριστή ή της άδειας οδήγησης. 

- με αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Για την παραπάνω μίσθωση ισχύουν οι διατάξεις  
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α) το Ν 4281/2014 (ΦΕΚ Α160/8-8-2014) 

β) Το  Ν. 3463/2006  (  Φ.Ε.Κ.  Α  114/2006  )  µε  τίτλο  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  
και Κοινοτήτων». 
γ) Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
δ) Το Ν.3861/ΦΕΚ 11Α΄/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»  και άλλες διατάξεις. 
,όπως αυτοί ισχύουν σήμερα 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τα  συμβατικά στοιχεία της μίσθωσης κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Διακήρυξη 
2. Τιμολόγιο προσφοράς (έντυπο προσφοράς) 
3. Το τιμολόγιο της μελέτης  
4. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης 
5. Η Τεχνική περιγραφή 
6. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.- η παρούσα) 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων των χειριστών των μηχανημάτων . 

Κάθε φθορά ή καθυστέρηση του μηχανήματος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, 
η δαπάνη καυσίμων και λιπαντικών, η αποζημίωση των χειριστών και οι πάσης φύσεως 
επισκευές βαρύνουν τον Εργολάβο. Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται από τα πλέον 
απαραίτητα ανταλλακτικά (φίλτρα, λεπίδες κ.λ.π) ώστε σε περίπτωση φθοράς τους να μη 
γίνονται καθυστερήσεις. Σε περίπτωση που οι Επιβλέποντες το Έργο, διαπιστώσουν 
φθορά ενός εξαρτήματος που επιφέρει καθυστέρηση στην όλη εργασία απαιτούν από τον 
Εργολάβο την άμεση αντικατάστασή του. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να 

συμμορφωθεί χωρίς αντίρρηση. 
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Δήμο Καλαμάτας 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Η προθεσμία εκτελέσεως (χρόνος σύμβασης) της εργασίας των μηχανημάτων-οχημάτων 
διαρκεί από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους με 
δυνατότητα τρίμηνης παράτασης στο επόμενο έτος. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 Κατά την διάρκεια των εργασιών οι ιδιοκτήτες των μισθωμένων μηχανημάτων έχουν την 

ευθύνη της σωστής και ακίνδυνης λειτουργίας τους, τυχόν δε ζημιές που θα προκληθούν 

σε τρίτους , θα βαρύνουν τους ίδιους. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

 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. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο 

προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τον 

ανάδοχο βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 

 Η πληρωμή θα γίνεται  με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και με 
βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά (δελτίο παροχής υπηρεσιών για τα μηχανήματα και 
φορτωτική για τα αυτοκίνητα μαζί με βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης λήψης ή 
απόθεσης υλικών)τα οποία θα υποβάλει  ο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου ή μηχανήματος ανά 
15μερο ,ύστερα από τη σύνταξη κατάστασης ημερομισθίων ή ωρομισθίων μετά από 
αναγωγή (1ΗΜ=7ώρες) που θα συντάσσεται και εγκρίνεται από την αντίστοιχη Υπηρεσία 
του Δήμου Καλαμάτας που απασχόλησε το μηχάνημα ή το αυτοκίνητο και θα βαρύνουν 
τους αντίστοιχους Κ.Α .των έργων που θα χρησιμοποιούν τα μηχανήματα όπως αναλύεται 
στην Τεχνική Περιγραφή 
 
 

ΑΡΘΡΟ  9ο 

 Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη 
την διάρκεια της εργασίας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο και σε καμιά περίπτωση 
δεν υπερβαίνουν τις τιμές της υπηρεσίας που εμφαίνονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 
Ο Δήμος Καλαμάτας όταν ο μειοδότης δηλώσει αδυναμία διατηρεί το δικαίωμα να 
απασχολήσει με το χαμηλότερο μίσθωμα που θα προκύψει όλους όσους έλαβαν μέρος 
στην δημοπρασία και το επιθυμούν (εφόσον το δηλώσουν εγγράφως μετά το πέρας της 
δημοπρασίας ) με προτεραιότητα πάντα στην απασχόληση του μειοδότη. 
.Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τις ποσότητες των ειδών των μηχανημάτων 
& φορτηγών που αναφέρονται στη μελέτη. 

ΑΡΘΡΟ  10ο 

 
Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να έχει της ανάλογης τάξης άδεια μηχανοδηγού 
χειριστού μηχανήματος έργου. Στην περίπτωση που κριθεί ακατάλληλος μπορεί η 
Υπηρεσία να ζητήσει την αντικατάστασή του μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Επίσης την 
αντικατάσταση του χειριστή μπορεί να ζητήσει η Υπηρεσία εάν αυτός δεν συμμορφώνεται 
στις εντολές και οδηγίες των Υπαλλήλων που επιβλέπουν το Έργο, δεν προσέρχεται 
κανονικά στη εργασία, καθυστερεί αδικαιολόγητα ή δημιουργεί προβλήματα στο Εργοτάξιο 
 

ΑΡΘΡΟ  11ο 

 
Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορούν οι Επιβλέποντες να διατάζουν την προσωρινή 
παύση της, είτε γιατί υπάρχει στενότητα εργασίας στο Εργοτάξιο, είτε γιατί οι καιρικές 
συνθήκες είναι ακατάλληλες, είτε γιατί συντρέχει κάποιο άλλο γεγονός. Η προσωρινή αυτή 
παύση γνωστοποιείται προφορικά στον χειριστή του μηχανήματος ο οποίος ορίζεται και 
σαν μόνιμος αντίκλητος του εργολάβου. Καθυστερήσεις λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών ή λόγω βλαβών ή που γίνονται με υπαιτιότητα του χειριστή δεν αμείβονται. 
. 

Άρθρο 12ο. 
Το μηχάνημα πρέπει να έχει απόδοση ίση με αυτήν που δηλώνεται στον Διαγωνισμό. Αν η 
απόδοση είναι μικρότερη της δηλωθείσας τότε είναι υποχρεωμένος ο Εργολάβος να την 
επαναφέρει στα κανονικά πλαίσια. 
 

Άρθρο 13ο. 
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για τη διαμονή των χειριστών, βοηθών κ.λ.π. 
του μηχανήματος, τη μεταφορά τους, τον εφοδιασμό με καύσιμα, λιπαντικά κ.λ.π. 
 
 
 
 
 



13 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

 Ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) οφείλει να ανταποκριθεί για εργασία στις 7:00 το πρωί, αφού 
ειδοποιηθεί το αργότερο την προηγούμενη ημέρα από αυτήν της απασχόλησης με 
οποιοδήποτε τρόπο από τον εντολέα (υπηρεσία).  
 Ο ανάδοχος υπογράφει την σύμβαση (συμφωνητικό) για την εκτέλεση της εργασίας και 
τον βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση που ισχύει κατά τον χρόνο δημοπρατήσεως. Οι τυχόν 
διαφωνίες που προκύπτουν κατά την διάρκεια της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 273 του Ν.3463/2006. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλαμάτα   19  / 2  / 2015 
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                     
 
 
 
 

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Τ.Ε. 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ    19  / 2  / 2015 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ       25/2 /2015 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ      

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΕΡΓΟ:ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ      

ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ      

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 73.664,70   

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
AT:1  
Άρθρο:  
Μίσθωση ερπυστιοφόρου φορτωτή ισχύος έως 130ΗΡ  για ημερήσια απασχόληση, κατά 
τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
 (Αριθμητικώς): 
 
AT: 2 
Άρθρο:   
Μίσθωση ερπυστιοφόρου φορτωτή ισχύος άνω 130ΗΡ  για ημερήσια απασχόληση, κατά 
τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
 (Αριθμητικώς): 
 
AT: 3  
Άρθρο:  
Μίσθωση ελαστιχοφόρου φορτωτή ισχύος έως 100ΗΡ  για ημερήσια απασχόληση, κατά τα 
λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
 (Αριθμητικώς):  
 
AT: 4  
Άρθρο:  
Μίσθωση ελαστιχοφόρου εκσκαφέα (Τσάπα)ισχύος άνω των 90ΗΡ για ημερήσια 
απασχόληση, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
 (Αριθμητικώς):  
 
AT: 5 
Άρθρο:  
Μίσθωση ελαστιχοφόρου εκσκαφέα (Τσάπα) με σφύρα ισχύος άνω των 90ΗΡ για 
ημερήσια απασχόληση, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
 (Αριθμητικώς):  
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AT: 6  
Άρθρο:   
Μίσθωση σκαπτικού τύπου JSP για ημερήσια απασχόληση, κατά τα λοιπά ως τεχνική 
περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   
 (Αριθμητικώς): 
 
AT: 7  
Άρθρο:   
Μίσθωση διαμορφωτή γκρέιντερ ισχύος άνω των 100ΗΡ για ημερήσια απασχόληση, κατά 
τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
 (Αριθμητικώς):  
 
AT: 8  
Άρθρο:  
Μίσθωση αεροσυμπιεστή  για ημερήσια απασχόληση, κατά τα λοιπά ως τεχνική 
περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
 (Αριθμητικώς):  
 
AT: 9  
Άρθρο:  
Μίσθωση ερπυστιοφόρου εκσκαφέα(τσαπάκι) ισχύος έως  50HP για ημερήσια 
απασχόληση  , κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   
 (Αριθμητικώς): 
 
AT: 10  
Άρθρο:  
Μίσθωση φορτωτή μικρού (1/4 μ3)άνω των 200HP για για ημερήσια απασχόληση  , κατά 
τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
 (Αριθμητικώς): 
 
AT: 11 
Άρθρο:  
Μίσθωση μικρού φορτωτή με δίσκο κοπής οδοστρωμάτων από ασφαλτόμιγμα ή 
σκυρόδεμα  για ημερήσια απασχόληση, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
 (Αριθμητικώς):  
 
AT: 12 
Άρθρο:   
Μίσθωση γερανοφόρου οχήματος με τηλεσκοπκό με ανύψωση φορτίου άνω των 5 tn  για 
ημερήσια απασχόληση, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
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 (Αριθμητικώς):  
AT: 13  
Άρθρο:  
Μίσθωση αντλητικού συγκροτήματος χωρητικότητας 30.000 lt και άνω φορτωτή (100-
200)HP για  περισυλλογή υδάτων ,εκκένωση , κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
 (Αριθμητικώς): 
 
AT: 14 
Άρθρο:  
Μίσθωση ανατρεπόμενου διαξονικού φορτηγού έως 12μ3 για ημερήσια απασχόληση, κατά 
τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
 (Αριθμητικώς):  
 
AT: 15 
Άρθρο:  
Μίσθωση  τριαξονικού φορτηγού έως 16μ3 για ημερήσια απασχόληση, κατά τα λοιπά ως 
τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
          (Αριθμητικώς):  
 
AT: 16  
Άρθρο: ΗΜ5.3    ΙΔΙΟ  
Μίσθωση ανατρεπόμενου ,τετραξονικού φορτηγού άνω των για ημερήσια απασχόληση, 
κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
 (Αριθμητικώς): 
 

 
 
Καλαμάτα……../………/2015 
Ο Προσφέρων 
 
 
 
 
Ονοματεπώνυμο(Υπογραφή) 

 

Καλαμάτα   19  / 2  / 2015 
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                     
 
 
 
 

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Τ.Ε. 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ    19  / 2  / 2015 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ       25/2 /2015 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                      

Αριθμ. Πρωτ.:   
 
 
 
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
Έχοντας υπ’ όψη׃ 

 
 

1 Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 
2  Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α., 
όπως  ισχύουν  σήμερα  
3 Τον Νόμο 3463/2006 (  Φ.Ε.Κ.  Α  114/2006  )  µε  τίτλο  «Κύρωση  του  Κώδικα  
Δήμων  και Κοινοτήτων». 
4 Το Π,Δ. 171/1987 
5 Το  Ν. 3548/2007 και  
6  Την αριθμ. 493/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 

Π ΡΟ Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 
Ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής διαγωνισμού για την μίσθωση αυτοκινήτων και μηχανημάτων με βάση την 
προσφερόμενη τιμή επί του τιμολογίου προσφοράς της μελέτης.  
Ο διαγωνισμός θα γίνει την  6 /4 /2015 ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης προσφορών 10.00 π.μ 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας στην οδό Ψαρών 15,  α΄ 
όροφος. 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Τα προς μίσθωση μηχανήματα και αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του 
έτους προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας για την 
εκτέλεση δημοτικών έργων με αυτεπιστασία είναι׃ 
 
1.1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ׃  
α) Διαξονικά φορτηγά έως 12 μ3 ανατρεπόμενα  
β) Τριαξονικά φορτηγά έως 16 μ3 ανατρεπόμενα 
γ) Τετραξονικά φορτηγά άνω των 16 μ3 ανατρεπόμενα 
                                  
1.2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ׃  
α) Ερπυστριοφόρος φορτωτής έως 130 ΗΡ 
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 β) Ερπυστριοφόρος φορτωτής άνω των 130 ΗΡ 
γ) Ελαστικοφόρος φορτωτής έως 100 ΗΡ                                   
δ) Ελαστικοφόρος εκσκαφέας (τσάπα ) άνω των 90 ΗΡ 
ε) Ελαστικοφόρος εκσκαφέας ( τσάπα ) με σφύρα 
ζ) Σκαπτικό τύπου JCB  
η) Διαμορφωτήρας ( GRADER ) άνω των 100 ΗΡ                                  
θ) Αεροσυμπιεστής ( κομπρεσέρ ) αυτοκινούμενος ή ρυμουλκούμενος άνω των 40ΗΡ 
ι) Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τσαπάκι) έως 30 ΗΡ 
κ) Φορτωτάκι μικρό ( ¼ μ3)  
λ) Φορτωτάκι μικρό με δίσκο κοπής οδοστρωμάτων από ασφαλτόμειγμα ή σκυροδέμα     
μ) Γερανοφόρο όχημα με γερανό τηλεσκοπικό πλήρως υδραυλικό με  
ν) Αντλητικό συγκρότημα χωρητικότητας 30.000lt και άνω περισυλλογής υδάτων   και εκκένωση . 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι: 
- Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 
- Τεχνική περιγραφή 
- O ενδεικτικός προϋπολογισμός. 
- Το τιμολόγιο  
- Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν οι ποσότητες 
ενδέχεται να τροποποιηθούν, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση του ποσού 
των 59.890,30 €, πλέον Φ.Π.Α. 23% (13774,70€), ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
73.664,70 € και θα καταλογιστεί σε βάρος των πιστώσεων των έργων του Τεχνικού Προγράμματος 
του Δήμου Καλαμάτας 2015 με κωδικούς Κ.Α. 30.7323.02,  Κ.Α. 30.7323.03,Κ.Α. 20.7311.06, Κ.Α. 
35.7332.01 ,Κ.Α. 20. 7325.07,Κ.Α. 20.7325.06,Κ.Α. 20.7325.09 που εμφαίνονται στον 
προϋπολογισμό δαπανών του έτους 2015. 
 
ΑΡΘΡΟ 5.ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί εφάπαξ σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία 
Νομαρχιακές εφημερίδες. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του 
Δήμου. Η διακήρυξη, η Τεχνική Περιγραφή και ο Προϋπολογισμός του διαγωνισμού θα 
αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kalamata.gr   
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, (Διοικητήριο Μεσσηνίας), τηλ. 2721361718,2721361768  κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα πληρώνονται από τον Δήμο Καλαμάτας. 
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1. Απαιτούμενα προσόντα׃ 
 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες  α) αυτοκινήτων Δ.Χ. β) χωματουργικών μηχανημάτων 
και γ) γερανοφόρων οχημάτων, οι οποίοι θα έχουν πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας και την 
ασφάλεια του οχήματος και θα έχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά   κυκλοφορίας. 
 Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 
 
2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά׃ 
       α) Φορολογική ενημερότητα 
       β) Φωτοτυπία άδειας κατοχής και κυκλοφορίας οχήματος-μηχανήματος 
       γ) Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης- χειρισμού μηχανήματος 
       δ) Φωτοτυπία απόδειξης πληρωμής τελών κυκλοφορίας 
       ε) Φωτοτυπία απόδειξης πληρωμής ασφαλίστρων  

http://www.kalamata.gr/
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Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο μηχάνημα χειρίζεται από τρίτο, θα υποβάλλεται και φωτοτυπία 
του διπλώματος του οδηγού χειριστή 

 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και αποδεικτικά των απαιτουμένων προσόντων θα 
συμπεριληφθούν σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη ¨ΠΡΟΣΟΝΤΑ –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ¨. 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου θα υποβληθεί σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη  
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Η προσφορές θα δοθούν με συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς της Υπηρεσίας. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7.ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 Οι προσφορές θα κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την ώρα 
λήξης του χρόνου προσφορών. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως   ή  από   νόμιμο 
εκπρόσωπο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8.ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
Η παρούσα δημοπρασία έχει σκοπό την ανάδειξη της μειοδότριας προσφοράς χαμηλότερο 
μίσθωμα ) για κάθε μηχάνημα και αυτοκίνητο. 
1. Ο Δήμος Καλαμάτας διατηρεί το δικαίωμα να απασχολήσει με το χαμηλότερο μίσθωμα που 
θα προκύψει όλους όσους έλαβαν μέρος στην δημοπρασία και το επιθυμούν (εφόσον το 
δηλώσουν εγγράφως μετά το πέρας της δημοπρασίας ) με προτεραιότητα πάντα στην 
απασχόληση του μειοδότη. 
2. Η χρήση των αυτοκινήτων – μηχανημάτων θα αφορά τις παρακάτω τέσσερις (4) κατηγορίες 
εργασιών με ξεχωριστή τιμή για κάθε κατηγορία 
α) Eργασίες στις πεδινές Τοπικές Κοινότητες και στην πόλη της Καλαμάτας ( εκσκαφές, διανοίξεις 
καθαιρέσεις, άρσεις καταπτώσεων, επιχώματα, διαμορφώσεις, διαστρώσεις, φορτοεκφορτώσεις, 
μεταφορές υλικών εκσκαφής, κατεδαφίσεων, υλικών λατομείου κ.λ.π ).  
β) Eργασίες, όπως παραπάνω , στις ορεινές Τοπικές Κοινότητες ήτοι Νέδουσα, Αλαγονία , Πηγές, 
Αρτεμησία, Καρβέλι, Λαδά, Ελαιοχώριο, Βέργα, Άγριλο, Αρφαρά, Βρομόβρυση, Σταματινού, 
¨Αμφεια, Πολιανή. 
γ) Εργασίες στον τομέα καθαριότητας- πρασίνου στις πεδινές Τοπικές Κοινότητες και την πόλη της 
Καλαμάτας ( απορρίμματα, κλάδοι δένδρων, χορτάρια, ηλεκτρολογικό υλικό, ογκώδη αντικείμενα 
κ.λ.π. ) 
δ) Εργασίες στον τομέα καθαριότητας- πρασίνου στις ορεινές Τοπικές Κοινότητες 
3. Το μίσθωμα αφορά επτάωρη ημερήσια εργασία. Στην τιμή περιλαμβάνονται λιπαντικά , 
καύσιμα, φθορές μηχανημάτων, αποδοχές χειριστού – οδηγού, ασφαλιστικές εισφορές, φόροι κ.λπ.  
4. Τα μηχανήματα-οχήματα θα χειρίζονται χειριστές-οδηγοί κάτοχοι διπλωμάτων που προβλέπει 
η νομοθεσία και θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα, βλάβες σε τρίτους κ.λ.π. που θα 
προξενηθούν από κακό χειρισμό ή από μη συμμόρφωση προς τις οδηγίες της επίβλεψης. 
5.  Ο Δήμος Καλαμάτας δεν δεσμεύεται για συνεχή απασχόληση. 
6.   Στις τιμές μίσθωσης δεν θα περιλαμβάνονται κρατήσεις. Οι κρατήσεις οι οποίες θα 
προκύπτουν, θα επιβαρύνουν το Δήμο Καλαμάτας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Π1/11553/23- 8-1993 
απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. 
Ο Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών για τα μηχανήματα και των φορτωτικών για τα 
αυτοκίνητα βαρύνει τον Δήμο Καλαμάτας. 
 
ΆΡΘΡΟ 9ο: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση  τη χαμηλότερη τιμή ανά μηχάνημα ή όχημα. Επειδή ενδέχεται να 
συμπέσει χρονικά η εκτέλεση περισσοτέρων του ενός έργων αυτεπιστασίας, οι ανάγκες σε χρήση 
μηχανημάτων – οχημάτων θα είναι αυξημένες τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, έτσι για την 
διευκόλυνση των έργων, η υπηρεσία δύναται να χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις ανάγκες της τα 
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μηχανήματα όλων των συμμετεχόντων στην τιμή του μειοδότη, καθώς και άλλα μηχανήματα σε 
περίπτωση αδυναμίας όλων των παραπάνω, πάντα στην τιμή του μειοδότη. Η κατακύρωση των 
πρακτικών του διαγωνισμού θα γίνει με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από 
αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και την παρέλευση της 
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 10.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού 
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο από 
προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για 
την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση 
του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από 
το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του 
στην οικονομική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
2.Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις γενικά που αφορούν 
την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή 
τους κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
3.Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, 
προ της υπογραφής της σύμβασης  δεν γίνονται δεκτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 11.ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
 Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και με βάση τα 
νόμιμα δικαιολογητικά ( δελτίο παροχής υπηρεσιών για τα μηχανήματα και φορτωτική για τα 
αυτοκίνητα ), τα οποία θα υποβάλει ο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου ή μηχανήματος ανά δεκαπενθήμερο, 
ύστερα από την σύνταξη κατάστασης ημερομισθίων ή ωρομισθίων  μετά από αναγωγή (1ΗΜ= 7 
ώρες ), που θα συντάσσεται από την Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας που απασχόλησε το 
αυτοκίνητο ή μηχάνημα και οι δαπάνες θα βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α. των έργων που θα 
χρησιμοποιηθούν τα μηχανήματα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Οι τιμές των μισθωμάτων θα ισχύουν για όλη την διάρκεια του 2015 με δικαίωμα του Δήμου 
Καλαμάτας να παρατείνει την μίσθωση, με τις ίδιες τιμές, για τρείς επιπλέον μήνες ήτοι μέχρι 31-3-
2016. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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