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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

 

  

ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜ..  ΜΜΕΕΛΛ..::  3300//22001199 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

(2019) 

 

 

(CPV 43310000-9 MHXANHMATA ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) 

 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 134.704,92 ευρώ 

Κ.Α. 30.7323.04 ποσού 65.000,00 χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ 

Κ.Α. 20.7311.06 ποσού 70.000,00  χρηματοδότηση από Δ.Π <Δαπάνες απαιτούμενων 

επεμβάσεων στην Μαραθόλακα. 

 

 

 

TEYXH  ΔIAΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
4. ΓΕΝΙΚΗ &ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5.      ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ –MAΡΤΙΟΣ 2019 
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                    ΜΕΛΕΤΗ׃ ΜΙΣΘΩΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                       ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ,                                        ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                             (2019) 
                                                                                                    

 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΓΕΝΙΚΑ: 
 
Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του για την 
εκτέλεση των εξής εργασιών: συντήρηση αγροτικών οδών , διανοίξεις δρόμων, , 
καθαρισμό πρανών Δρόμων από θαμνώδους βλάστηση,  μεταφορά και τοποθέτηση 
μεταλλικών στύλων για την επισκευή του δικτυού ηλεκτροφωτισμού , εκσκαφή ορύγματος 
για την τοποθέτηση ηλεκτρολογικού δικτύου φωτισμού, μεταφορά λυομένων οικίσκων, 
σιδηροκατασκευών , μεταφορά σκυροδέματος σε στενούς δρόμους,  διαμόρφωση 
εδάφους και καθαρισμός ζωνών πυροπροστασίας του χώρου επεξεργασίας των 
απορριμμάτων κ.λ.π. προβαίνει στην μίσθωση μηχανημάτων και αυτοκινήτων έτους 2019 
με ισχύ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης για ένα έτος ,με συνολικό 
προϋπολογισμό μελέτης 134.704,92 € 
 
ANTIKEIMENO ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Το αντικείμενο της μίσθωσης αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες οχημάτων και 
μηχανημάτων 
        
 1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ׃  
 φορτηγό Δ.Χ. ανατρεπόμενο ωφέλιμης χωρητικότητας  12 μ3  
φορτηγό Δ.Χ. ανατρεπόμενο τριαξονικό ωφέλιμης χωρητικότητας  16 μ3  
 

                        
2 .ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ׃  
1) Ερπυστριοφόρος φορτωτής  ισχύο έως 130 ΗΡ 
 2) Ελαστικοφόρος εκσκαφέας (τσάπα-σφύρα) ισχύο άνω των 90 ΗΡ 
3)  Εκσκαφέας- φορτωτής τύπου JCB  
4) Διαμορφωτήρας ( GRADER ) ισχύο άνω των 100 ΗΡ                                  
5) Καλαθοφόρο όχημα για κλάδεμα ψηλών δένδρων με δυνατότητα ανύψωσης ανω 
των 25 μέτρων. 
6) Φορτωτάκι μικρό ισχύος ισχύος  45ΗΡ και άνω  
7) Φορτωτάκι μικρό με δίσκο κοπής οδοστρωμάτων από ασφαλτόμειγμα ή σκυρόδεμα     
8) Γερανοφόρο όχημα για ειδικές ανυψώσεις ,φορτώσεις ειδικών αντικειμένων άνω των 5 

τόνων. 
9) Ελκυστήρας γεωργικός διαξονικός με καταστροφέα ισχύος 75ΗΡ και άνω. 

10) Αυτοφορτονομενη μπετονιέρα ισχύος άνω των  70ΗΡ 
11) Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τσάπα-σφύρα) ) ισχύο άνω των 130 ΗΡ 
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ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
1 Το μίσθωμα καθορίζεται ανα ώρα εργασία. Στην τιμή περιλαμβάνονται λιπαντικά 

, καύσιμα, 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 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. 

3 Τα παραπάνω μηχανήματα έργου-οχήματα με τους χειριστές τους θα πρέπει να 
είναι σε ετοιμότητα ώστε να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν οπουδήποτε 
και οποτεδήποτε ( Σαββατοκύριακα) εντός των ορίων του Δήμου για την οποία 
υπέβαλαν προσφορά. Ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος κάθε φορά να παραχωρεί 
το μισθωμένο μηχάνημα εφόσον έχει ειδοποιηθεί την προηγούμενη έως τις 15:00 . 
από τις υπηρεσίες του Δήμου. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλαμάτα     9 /4 / 2019 
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                     
 
 
 
 

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  9  /4 /2019 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ   9   /   4 /2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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 ΔΗΜΟΣ : ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   

      

ΜΕΛΕΤΗ:      

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ (2019) 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 134.704,92   

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Aρ.Tιμ.:1  
Τιμή ωρομισθίου ερπυστριοφόρου φορτωτή ισχύος έως 130 ΗΡ κατά τα λοιπά ως τεχνική 
περιγραφή. 
 Ωριαία δαπάνη   
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα 

 (Αριθμητικώς):50,00€  
 
Aρ.Tιμ: 2  
 Τιμή ωρομισθίου EΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ τύπου JCB κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Ωριαία δαπάνη   
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  τριάντα οκτώ 

 (Αριθμητικώς):38€ 
 
 
AρTιμ: 3 
Τιμή ωρομισθίου ελαστιχοφορου εκσκαφέα (τσάπα-σφύρα) ισχύος άνω των 90HP κατά τα 
λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
 Ωριαία δαπάνη  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαραντα πεντε 

 (Αριθμητικώς):45,00€  
 
 
Aρ.Tιμ.: 4 
 Τιμή ωρομισθίου διαμορφωτή γκρέιντερ ισχύος άνω των 100ΗΡ για ημερήσια απασχόληση, κατά 
τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά 7 ώρες  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα οκτώ 

 (Αριθμητικώς):48€  
 
Aρ.T: 5 
Τιμή ωρομισθίου φορτωτή μικρού άνω των 45HP για  ημερήσια απασχόληση  , κατά τα λοιπά ως 
τεχνική περιγραφή. 
Ωριαία δαπάνη  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ένα 

 (Αριθμητικώς):31,00€ 
 
 
Aρ.Tιμ: 6 
Τιμή ωρομισθίου μικρού φορτωτή με δίσκο κοπής οδοστρωμάτων από ασφαλτόμιγμα ή 
σκυρόδεμα  για ημερήσια απασχόληση, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Ωριαία ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα οκτώ 

 (Αριθμητικώς):48€  
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Aρ.Tιμ: 7 
Τιμή ωρομισθίου Γερανοφόρο όχημα τηλεσκοπικό για ειδικές ανυψώσεις, φορτώσεις 
ειδικών αντικειμένων άνω των 5 τόνων. για ημερήσια απασχόληση, κατά τα λοιπά ως 
τεχνική περιγραφή. 
Ωριαία δαπάνη ΕΥΡΩ Ολογράφως): σαράντα οκτώ 

 (Αριθμητικώς):48€  

 
AT: 8 
Τιμή ωρομισθίου Καλαθοφόρου όχηματος για κλάδεμα ψηλών δένδρων με δυνατότητα 
ανύψωσης ανω των 25 μέτρων. 
Ωριαία δαπάνη ΕΥΡΩ(Ολογράφως): σαράντα οκτώ 

 (Αριθμητικώς):48€  

Aρ.Tιμ.: 9 
Τιμή ωρομισθίου ανατρεπόμενου φορτηγού ωφέλιμου όγκου 12μ3 για ημερήσια 
απασχόληση, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Ωριαία δαπάνη ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα οκτω 

 (Αριθμητικώς):38,00€  
 
 
Aρ.Tιμ: 10 
Τιμή ωρομισθίου Αυτοφορτονομενης μπετονιέρας ισχύος άνω των 70ΗΡ 

, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Ωριαία δαπάνη ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα οκτώ 

 (Αριθμητικώς):48€  

 
 
Aρ.Tιμ.: 11 
Τιμή ωρομισθίου Ελκυστήρα γεωργικός διαξονικός με καταστροφέα 75ΗΡ και άνω. 
, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Ωριαία δαπάνη ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τέσσερα 

 (Αριθμητικώς):34,00€ 

 
Aρ.Tιμ.: 12 
Τιμή ωρομισθίου ανατρεπόμενου φορτηγού ωφέλιμου όγκου 12μ3 για ημερήσια 
απασχόληση, κατά τα λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 
Ωριαία δαπάνη 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε 

 (Αριθμητικώς):45,00€ 
 
Aρ.Tιμ.: 13 
Τιμή ωρομισθίου ερπυστριφορου εκσκαφέα (τσάπα-σφύρα) ισχύος άνω των 90HP κατά τα 
λοιπά ως τεχνική περιγραφή. 

 Ωριαία δαπάνη  ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα πέντε 

 (Αριθμητικώς):55,00€ 

 

Καλαμάτα      9/ 4 / 2019 
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                     
 
 
 
 

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  9/ 4 /2019 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 9 / 4 /2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΣ KAΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Τίτλος: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (2019)» 

Αρ. Μελέτης :30/2019 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο της μίσθωσης 

 

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους, 

με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, θα 

εκτελεστεί από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, η ανατιθέμενη μίσθωση με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (2019)». 

Το αντικείμενο της μίσθωσης, που περιγράφεται στην Τεχνική έκθεση ,περιγραφή αφορά στη 

μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση των εξής εργασιών: συντήρηση αγροτικών οδών , 

διανοίξεις δρόμων, , καθαρισμό πρανών Δρόμων από θαμνώδους βλάστηση,  μεταφορά 
και τοποθέτηση μεταλλικών στύλων για την επισκευή του δικτυού ηλεκτροφωτισμού , 
εκσκαφή ορύγματος για την τοποθέτηση ηλεκτρολογικού δικτύου φωτισμού, μεταφορά 
λυομένων οικίσκων, σιδηροκατασκευών , μεταφορά σκυροδέματος σε στενούς δρόμους,  
διαμόρφωση εδάφους και καθαρισμός ζωνών πυροπροστασίας του χώρου επεξεργασίας 
των απορριμμάτων κ.λ.π. προβαίνει στην μίσθωση μηχανημάτων και αυτοκινήτων έτους 
2019 με ισχύ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης για ένα έτος. προϋπολογισμό 
μελέτης 134.704,92 € 

 

Η  παρούσα μίσθωση θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 2 - Διατάξεις που ισχύουν 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών». 

β) Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 

2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

γ)Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

δ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –

Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις». 

ε) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 

204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών 

Δημοσίων Συμβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθμ.» 

ζ)Της υπ’αριθμ. Π1/3306/12-11-2010 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12-11-2010), με την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο ενιαίο 

πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.), οι προμήθειες ειδών, των οποίων η δαπάνη κατά κωδικό είδους, 

δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

η)Της απόφασης του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ 1789/12.11.2010 με 

την οποία το όριο για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού καθορίστηκε σε 60.000€ χωρίς ΦΠΑ. 
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θ) - Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και 

λοιπέςρυθμίσεις». 

ι)  -  Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4447/2016. 

 

Άρθρο 3  - Συμβατικά τεύχη 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η διακήρυξη δημοπρασίας 

β) Η Γενική ειδική συγγραφή των υποχρεώσεων 

γ) Η Τεχνική έκθεση-Περιγραφή 

δ) Προϋπολογισμός της μελέτης. 

ε) Έντυπο προσφοράς. 

 

 

Άρθρο 4  – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 

πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, Αυτή πρέπει να έχει ισχύ επί           

 δεκατέσσερις (14) μήνες τουλάχιστον από την υπογραφή της σύμβασης. 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 

του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
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ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

 

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: 

Ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της 

εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του εκάστοτε φορέα ότι εξέλειπε ο λόγος για τον 

οποίο κατετέθη. 

 

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής εγγυάται ότι με την υπογραφή της 

σύμβασης, όλα τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανατιθέμενες κάθε φορά  εργασίες, θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών 

όπως αυτά ζητούνται από την σχετική μελέτη. 

 

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους και μετά από την έγκριση του πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής της προμήθειας από το ΔΣ του κάθε φορέα. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα είναι διαρκείας ,δεκατεσσάρων (14) μηνών τουλάχιστον από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και επιστρέφεται ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 5  - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, 

που θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον δήμο. 

 

Άρθρο 6 – Παραλαβή  

 

Α) Στη μίσθωση μηχανημάτων  έργου, οχημάτων και φορτηγών με το χειριστή ή τον οδηγό τους, 

για τις ανάγκες εργασιών συντηρήσεως αγροτικής οδοποιϊας, κ.λ.π, η παραλαβή των ανατιθέμενων 

μισθώσεων (με τη χρήση του κατάλληλου μηχανήματος, βάση των προβλεπόμενων ωρών για κάθε 

μηχάνημα όπως προβλέπεται στη μελέτη) θα γίνεται από την οικεία επιτροπή, παρουσία του 

αναδόχου με την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής. Θα εκδίδεται δε, βεβαίωση από την υπηρεσία 

που θα έχει τη διαχείριση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου, όπου θα αναγράφονται το 

είδος του οχήματος, ο αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας, οι ώρες που απασχολήθηκε, το σημείο 

επέμβασης εντός των ορίων του Δήμου Καλαμάτας  και το είδος της εργασίας. Εάν κατά την 

παραλαβή διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της μελέτης σχετικές με τους τύπους των 

μηχανημάτων και οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, όπως απορρέει από τις συμβατικές 
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υποχρεώσεις του ή των αναδόχων, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απομάκρυνση 

και αντικατάστασή τους. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της 

Επιτροπής, εντός της από της ιδίας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην 

τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο με τις 

ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

 

Άρθρο 7  – Τόπος, τρόπος  εκτέλεσης μίσθωσης –διάρκεια σύμβασης  

Οι αναγκαίες εργασίες που θα γίνουν με τα μισθωμένα  μηχανήματα, οχήματα και φορτηγά    θα 

γίνουν στο Δήμο Καλαμάτας παρουσία του αναδόχου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες άμεσα με χειριστή ή οδηγό εργαζόμενο με 

σχέση μισθωτής εργασίας ή να τις εκτελέσει ο ίδιος εφόσον διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα χειρισμού μηχανήματος ή οδήγησης οχήματος ,μετά την υπογραφή της συμβάσεως και η 

ανάλωση των ωρών μίσθωσης  θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. 

Η μίσθωση  θα ξεκινά: 

Στην περίπτωση μίσθωσης μηχανημάτων  έργου, οχημάτων και φορτηγών με το χειριστή ή τον 

οδηγό τους, για τις ανάγκες εργασιών συντηρήσεως αγροτικής  οδοποιϊας, κ.λ.π, από την ώρα 

παράδοσης του προς μίσθωση  μηχανήματος  έργου ή του οχήματος  στον τόπο εργασιών και η 

λήξη αυτής την ώρα παύσης εργασιών .Η μεταφορά αυτών στον τόπο εργασιών θα γίνεται με έξοδα 

του ανάδοχου . Η μίσθωση και η παράδοση εργασιών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες 

του δήμου και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων θα  πραγματοποιείται  μετά την ολοκλήρωση 

των κάθε φορά προς ανάθεση εργασιών. 

 

 

  Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης που 

αναγράφονται στον  προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των 

ποσοτήτων, ο πάροχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου. 

  Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της  μίσθωσης και 

της παράδοσης των εργασιών.  
 Διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Ακόμα η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για 

ένα τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και 

πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε του αριθμού των ωρών ή του αριθμού ρυμουλκούμενων οχημάτων – μηχ/των έργου, είτε του 

προϋπολογισμού της δαπάνης.  

 

 

Άρθρο 8  – Τρόπος πληρωμής 

Οι πληρωμές της αξίας των μισθώσεων θα  γίνονται  μετά την τιμολόγηση αυτών, την έκδοση των 

σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από πλευράς Δήμου . 

Επί  της αξίας των τιμολογίων θα διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις .Η αξία του Φ.Π.Α. βαρύνει 

το Δήμο. 

 

 

Άρθρο 9- Χρόνος παράδοσης 

 
1.Η μίσθωση θα ξεκινά από την ώρα προσελευσης του προς μίσθωση μηχανήματος 
έργου ή του οχήματος στον τόπο εργασιών και η λήξη αυτής την ώρα παύσης 

εργασιών .Η μεταφορά αυτών στον τόπο εργασιών θα γίνεται με έξοδα του 
ανάδοχου .Η μίσθωση και η παράδοση εργασιών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με 
τις ανάγκες του δήμου και η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων θα πραγματοποιείται 

μετά την ολοκλήρωση των κάθε φορά προς ανάθεση εργασιών. 
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Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της 

δαπάνης που αναγράφονται στον προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 
απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων, ο πάροχος υποχρεούται να ανταποκριθεί 
στην απαίτηση του δήμου. 

Τα παραπάνω μηχανήματα έργου-οχήματα με τους χειριστές τους θα πρέπει να είναι σε 
ετοιμότητα ώστε να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε εντός των ορίων του Δήμου για την οποία υπέβαλαν προσφορά. Ο 
εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κάθε φορά να παραχωρεί το μισθωμένο μηχάνημα 
εφόσον έχει ειδοποιηθεί την προηγούμενη έως τις 15:00. από τις υπηρεσίες του Δήμου. 

 
Τα μηχανήματα έργου-οχήματα με τους χειριστές τους θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα 

ώστε να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν οπουδήποτε και οποτεδήποτε εντός 
των ορίων του Δήμου για την οποία υπέβαλαν προσφορά.  

 
2. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης  της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί 

ουσιώδη απόκλιση της σύμβασης. 
3. Ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει τα προς μίσθωση αντικείμενο του προς το δήμο 
μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

 

 

 

  
  

  

 

 

Καλαμάτα     9   /  4   / 2019 
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                     
 
 
 
 

ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 9   / 4/2019 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

 

ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ    9 / 4  /2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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