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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   78/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η  Μαρτίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

14η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 14563/16-3-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) 

Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 4) 

Πολίτης Δημήτριος, 5) Στασινόπουλος Στυλιανός και 6) Φαββατάς Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπουζιάνης 
Παύλος και 2)  Φωτέας Νικόλαος. 
 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέμα που το Σώμα αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω 
του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Μίσθωση αυτοκινήτων και μηχανημάτων 

για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 13854/15-3-
2012 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας, η οποία έχει ως εξής:  
 

 
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 Προκειμένου  να δημοπρατήσουμε την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ » . 
 

εισηγούμεθα  την  κατάρτιση όρων   και την σύνταξη  διακήρυξης  για την 
διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης αυτοκινήτων και 
μηχανημάτων,   σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του Π.Δ.  28/1980 . 

 
 Ο  διαγωνισμός της μίσθωσης θα διεξαχθεί από την επιτροπή που ορίσθηκε 
κατόπιν κληρώσεως με την υπ. αριθμ …/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  
 
Συν/να : Διακήρυξη Δημοπρασίας . 
 
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 

Κων. Παναγιωτοπουλου 
Τεχν. Πολ. Μηχανικός 

(υπογραφή) ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

            
  
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, το σχέδιο της σχετικής 
διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και 
την υπ’ αριθμ. 6/2012 σχετική μελέτη,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση αυτοκινήτων και 
μηχανημάτων για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων αυτεπιστασίας του 
Δήμου Καλαμάτας», σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Τμήμα 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
  Έχοντας υπόψη : 
 
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και 
 προμηθειών της Τ.Α.  Άρθρο 11 
 2. Τον Νόμο 2503/30/5/97 άρθρο 13     παρ.1 και 2 
 3. Το  Π.Δ.  410/95 άρθρο 11 & 266. 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ 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 στις 18-4-2012    ημέρα Τετάρτη   και ώρα 10,00 ώρα λήξης 
προσφορών στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας στην οδό Ψαρών  15 – Α!  όροφος, 
τηλέφωνο 27213 - 61755 . 
       
  
 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ   
    Τα προς μίσθωση  μηχανήματα και αυτοκίνητα  πού θα χρησιμοποιηθούν  κατά την 
διάρκεια του έτους προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες  τής Υπηρεσίας για την 
εκτέλεση των Δημοτικών  έργων με αυτεπιστασία  είναι:  

1.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: α)   Διαξονικά φορτηγά έως  4 μ3  ανατρεπόμενα. 
                             β)  Διαξονικά  φορτηγά  έως   12 μ3 ανατρεπόμενα 
                             γ)   Τριαξονικά φορτηγά έως 16 μ3 ανατρεπόμενα  
                             δ)   Τετραξονικά φορτηγά άνω των 16 μ3 ανατρεπόμενα 
                             ε)  Φορτηγά ειδικών μεταφορών και για  την μεταφορά ειδικών 

μηχανημάτων ( Νταλίκες )     
   
2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: α) Ερπυστριοφόρος φορτωτής έως 130 ΗΡ 
                                 β) Ερπυστριοφόρος φορτωτής άνω 150 ΗΡ 
                                 γ) Ελαστιχοφόρος φορτωτής  έως 100 ΗΡ 
                                 δ) Ελαστιχοφόρος φορτωτής  από 100 – 150 ΗΡ 
                                 ε) Ελαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 150 ΗΡ 
                               στ) Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας ( Τσάπα ) άνω των 90 ΗΡ 
                                 ζ) Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας ( Τσάπα ) άνω των 120 ΗΡ 
                                 η)  Σκαπτικό  τύπου JCB 
                                 θ)  Σκαπτικό τύπου JCB με σφύρα  
                                  ι) Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας ( Τσάπα ) με σφύρα 
                                 κ)  Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας ( Τσάπα ) με σφύρα  
                                 λ) Προωθητήρας ( Μπουλντόζα )  γαιών άνω των 150 ΗΡ 
                                 μ) Διαμορφωτήτας  ( Grader )  άνω των 100 ΗΡ  
                                         ν) Οδοστρωτήρας δονητικός άνω των 12 τόνων και άνω των 80 

ΗΡ 
                                  ξ) Αεροσυμπιεστής (Κομπρεσέρ) αυτοκινούμενος ή                           

ρυμουλκούμενος άνω των 40  ΗΡ 
                                  ο) Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας έως 30 ΗΡ ( Τσαπάκι). 



Συνεδρίαση :  14/2012 Τρίτη  20/ 3 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   78/2012 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   4

                                  π) Φορτωτάκι μικρό (1/4 μ3) 
                                  ρ) Φορτωτάκι μικρό μετά αλυσίδες για διάνοιξη  αρδευτικών                                         

τάφρων    
                                  σ) Γερανοφόρο όχημα με γερανό τηλεσκοπικό  πλήρως  
                                       υδραυλικό με δυνατότητα ανύψωσης φορτίου άνω των 5  
                                       τόνων         
                                             τ)   Καλαθοφόρο όχημα με τεχνίτη εναερίτη ηλεκτρολόγο  
                                             υ) Γεωργικός ελκυστήρας με παρελκόμενα ( φρέζα , ψεκαστικό, 

χορτοκαταστροφέας)  άνω των 50 ΗΡ 
                                            φ) Καλαθοφόρο όχημα για κλάδεμα ψηλών δένδρων με 

δυνατότητα ανύψωσης μεγαλύτερη των 20 Μ. 
                                             χ) θρυματιστής κλάδων με κινητήρα άνω των 50 ΗΡ 
                                            ψ) Βαγοτρίλ. 
                                            ω) Φορτοτάκι μικρό με δίσκο κοπής οδοστρωμάτων από   

ασφαλτόμειγμα ή σκυρόδεματα. 
ω.1: Γερανοφόρο οχημα , τηλεσκοπικό, πλήρως υδραυλικό, με 

δυνατότητα ανύψωσης φορτίου έως 3 τόνους 

 
2.ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1.Απαιτούμενα προσόντα : 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  ιδιοκτήτες α) αυτοκίνητων Δ.Χ. β)   χωματουργικών 
μηχανημάτων και  γ)  γερανοφόρων οχημάτων  οι οποίοι θα έχουν πληρωμένα  τα 
τέλη κυκλοφορίας, και  ασφάλεια  οχήματος, και 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. 
γ).Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης – διπλώματος χειρισμού μηχανήματος 
δ).Φωτοτυπία απόδειξης πληρωμής τελών κυκλοφορίας 
ε).Φωτοτυπία  απόδειξης πληρωμής ασφαλίστρων . 
 Σε περίπτωση πού το αυτοκίνητο ή το μηχάνημα  χειρίζεται από τρίτο θα υποβάλλεται 
και φωτοτυπία του διπλώματος  τού  οδηγού – χειριστή.    
 
  Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και αποδεικτικά των απαιτούμενων προσόντων 
θα συμπεριληφθούν σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη  "ΠΡΟΣΟΝΤΑ - 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ". 
  Η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου θα υποβληθεί σε ξεχωριστό φάκελο με 
την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ". 

 
3.  ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

   Οι προσφορές θα κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή την ημέρα του διαγωνισμού 
μέχρι την ώρα λήξης  του χρόνου πού φαίνεται  στην περίληψη της διακήρυξης. 

 

4. ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
1.Η παρούσα δημοπρασία έχει σκοπό την ανάδειξη της μειοδότριας προσφοράς      
χαμηλότερο μίσθωμα ) για κάθε μηχάνημα και αυτοκίνητο. 
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2.Ο Δήμος Καλαμάτας διατηρεί το δικαίωμα να μπορεί να απασχολήσει με το 
χαμηλότερο μίσθωμα πού θα προκύψει όλους όσους έλαβαν μέρος στην δημοπρασία 
και το επιθυμούν ( εφόσον το δηλώσουν εγγράφως μετά το πέρας της δημοπρασίας ) 
με προτεραιότητα πάντα την απασχόληση του μειοδότη. 

3.Η χρήση των αυτοκίνητων – μηχανημάτων θα αφορά τις παρακάτω τέσσερις ( 4 ) 
κατηγορίες εργασιών με χωριστή τιμή για κάθε κατηγορία : 
α) Χωματουργικές εργασίες στις πεδινές Tοπικές Κοινότητες ( Τ.Κ.). και την πόλη της 
Καλαμάτας,    ( εκσκαφές . διανοίξεις , καθαιρέσεις, άρσεις καταπτώσεων, επιχώματα, 
διαμορφώσεις, διαστρώσεις, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές υλικών εκσκαφής, 
κατεδαφίσεων, υλικών λατομείου κ.λ.π. ).   
β) Χωματουργικές εργασίες στις όρεινές  Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.).  ήτοι Νέδουσα , 
Αλαγονία, Πηγές , Αρτεμησία, Καρβέλι, Λαδά, Ελαιοχώριο, Βέργα, Αγρίλου,Αρφαρών, 
Βελανιδιάς , Βρομόβρυσης, Σταματινού, Αμφείας , Πολιανής ,  
 (εκσκαφές . διανοίξεις , καθαιρέσεις, άρσεις καταπτώσεων, επιχώματα, διαμορφώσεις, 
διαστρώσεις, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές υλικών εκσκαφής, κατεδαφίσεων, υλικών 
λατομείου κ.λ.π. ).   
γ) Εργασίες στον τομέα καθαριότητας – πρασίνου στις  πεδινές Τοπικές Κοινότητες 
(Τ.Κ.) . και την πόλη της Καλαμάτας. (Απορρίμματα , κλάδοι δένδρων, χορτάρια, 
ηλεκτρολογικό ύλικό, ογκώδη  αντικείμενα κ.λ.π. 
δ) Εργασίες στον τομέα καθαριότητας – πρασίνου στα ορεινά  Δ.Δ. ήτοι Νέδουσα , 
Αλαγονία, Πηγές Αρτεμησία, Καρβέλι, Λαδά, Ελαιοχώριο, Βέργα Αγρίλου,Αρφαρών, 
Βελανιδιάς , Βρομόβρυσης, Σταματινού, Αμφείας, Πολιανής (Απορρίμματα , κλάδοι 
δένδρων, χορτάρια, ηλεκτρολογικό υλικό, ογκώδη  αντικείμενα κ.λ.π. 
4.Η τυχόν απαιτούμενη μεταφορά ορισμένων μηχανημάτων    ( π.χ. ερπυστριοφόρα) 
στον τόπο του έργου θα βαρύνει τον Δήμο.  
  
   Στις παραπάνω τιμές δεν θα περιλαμβάνονται κρατήσεις. Οι κρατήσεις οι 
οποίες θα προκύπτουν, θα επιβαρύνουν το Δήμο, σύμφωνα με την υπ· αριθμ. 
Π1/1553/23-8-93 απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. 

Ο Φ.Π.Α. επί του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για τα μηχανήματα και των 
φορτωτικών για τα αυτοκίνητα βαρύνει  το Δήμο Καλαμάτας. 

 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η προσφορά θα δοθεί με συμπλήρωση του εντύπου της Υπηρεσίας σε ΕΥΡΩ. 
Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα έχει την χαμηλότερη προσφορά στα ομοειδή 
μηχανήματα και αυτοκίνητα. 
  Στις παραπάνω τιμές δεν θα περιλαμβάνονται κρατήσεις. Οι κρατήσεις οι οποίες θα 
προκύπτουν, θα επιβαρύνουν το Δήμο, σύμφωνα με την υπ· αριθμ. Π1/1553/23-8-93 
απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. 
Ο Φ.Π.Α. επί του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για τα μηχανήματα και των 
φορτωτικών για τα αυτοκίνητα βαρύνει  το Δήμο Καλαμάτας. 

 

6.ΠΛΗΡΩΜΗ 

1.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 υποβάλλει ο ιδιοκτήτης αυτοκίνητου ή 
μηχανήματος ανά 15 ημέρες, ύστερα από την σύνταξη της κατάστασης ημερομίσθιων 
ή ωρομισθίων μετά από αναγωγή, (1 ΗΜ = 7 ώρες ) ,   πού θα συντάσσεται από την 
Τ.Υ. του Δήμου. 
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7. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 
Η  Ανάδειξη των αναδόχων  θα γίνει για το έτος 2012 με δικαίωμα της υπηρεσίας    να 
παρατείνει την μίσθωση για 3 μήνες. 

Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στον τύπο, και στο Φ.Ε.Κ. 
Τα έξοδα δημοσίευσης θα πληρώνονται από τον Δήμο Καλαμάτας.  
                                                                                                                               
                                                                      
                                                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                          
                                                                                       ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ     
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  4. Πολίτης Δημήτριος  

  5. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  6. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Μαρτίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                      


