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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Η υπηρεσία αφορά την αποψίλωση των αυτοφυών αγριόχορτων και ανεπιθύμητης  βλάστησης, 

σε κοινόχρηστους χώρους, πλατείες, πεζοδρόμια, ρείθρα, στις αστικές περιοχές και στα 

ερείσματα των οδών επικοινωνίας των διαφόρων οικιστικών περιοχών του Δήμου Φυλής. Επίσης 

αφορά και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δήμου που απορρέουν από τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 94 παρ. Β/26 του Ν. 3852/2010 “26.Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, 

νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός 

πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς 

και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) 

λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου 

δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και 

υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα” και την 

πυροσβεστική διάταξη 4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012 όπως ισχύει. 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 77112000-8 Ενοικίαση χορτοκοπτικών ή γεωργικών μηχανημάτων 

με χειριστή. 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με την ενοικίαση κατάλληλων μηχανημάτων για την καταστροφή, 

κοπή ή εκρίζωση αυτοφυών αγριόχορτων και ανεπιθύμητης  βλάστησης. Η ενοικίαση θα γίνει 

γιατί ο Δήμος Φυλής δεν διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα για την εκτέλεση της εργασίας και 

επίσης λόγω της επιθυμητής μεγάλης έντασης εργασίας σε μεγάλες εκτάσεις και του 

περιορισμένου χρόνου που πρέπει να εκτελεστεί αυτή (αντιπυρική περίοδος).Τα μηχανήματα θα 

πρέπει να είναι  κατάλληλα και οι φορείς που τα διαθέτουν να έχουν ανάλογη εμπειρία, ώστε η 

χρήση τους να είναι  αποτελεσματική. 

Για την εκτέλεση της εργασίας θα απαιτηθούν τα παρακάτω μηχανήματα. 

1. Δύο ελαστιχοφόροι γεωργικοί ελκυστήρες με ελκόμενο καταστροφέα, για την καταστροφή  

ζιζανίων κυρίως σε ανοικτούς χώρους και για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Η 

ιπποδύναμη κάθε ελκυστήρα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 80HP.  

2. Ελαστιχοφόρο μηχάνημα ενδεικτικού τύπου bobcat ή ισοδυνάμου, με ανεξάρτητο μηχανικό 

βραχίονα, με δυνατότητα υδραυλικής μετατόπισης τουλάχιστον 0,80m, που στο άκρο θα 

φέρει μεταλλική περιστροφική βούρτσα με διάμετρο τουλάχιστον 0,70m, για την εκρίζωση 

της αυτοφυούς βλάστησης από ρείθρα και οδοστρώματα. Η ιπποδύναμη του μηχανήματος 

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40HP . 

3. Αυτοκινούμενος αεροθερμικός καταστροφέας, με πλάκα διέλευσης μήκους τουλάχιστον 

1,00m, για την αποψίλωση ζιζανίων και ανεπιθύμητης βλάστησης σε αρμούς πλακών, 

κρασπέδων και εν γένει δαπέδων κοινοχρήστων χώρων. Η θερμοκρασία υπό την πλάκα 

διέλευσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 βαθμών κελσίου και ταχύτητα του 

μηχανήματος τουλάχιστον 4km/h. Αποκλείεται κάθε μηχάνημα που χρησιμοποιεί φλόγα για 

την εκτέλεση της εργασίας. 



4. Δύο ελαστιχοφόροι φορτωτές-εκσκαφείς ενδεικτικού τύπου JCB ή ισοδυνάμου με αρθρωτό 

βραχίονα και καταστροφέα ζιζανίων πλάτους τουλάχιστον 1,50m στο άκρο αυτού, για την 

καταστροφή και κοπή αγριόχορτων σε ερείσματα οδών, παρτέρια και ανοικτούς χώρους 

αλλά και για την φόρτωση προς μεταφορά των προϊόντων αποψίλωσης. Η ιπποδύναμη κάθε  

φορτωτή-εκσκαφέα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 70HP.  

5. Αυτοκινούμενος αεροθερμικός καταστροφέας πεζού χειριστή, με πλάκα διέλευσης μήκους 

τουλάχιστον 0,50m, για την αποψίλωση ζιζανίων και ανεπιθύμητης βλάστησης σε αρμούς 

πλακών, κρασπέδων και εν γένει δαπέδων κοινοχρήστων χώρων μικρού πλάτους. Η 

θερμοκρασία υπό την πλάκα διέλευσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 βαθμών κελσίου 

και η ταχύτητα του μηχανήματος τουλάχιστον 4km/h. Αποκλείεται κάθε μηχάνημα που 

χρησιμοποιεί φλόγα για την εκτέλεση της εργασίας 

6. Φορτηγό αυτοκίνητο ωφέλιμου βάρους 15 τόνων και άνω, για τη συλλογή και μεταφορά 

των προϊόντων αποψίλωσης.  

Στη δαπάνη-ενοίκιο κάθε μηχανήματος, ανηγμένα στις τιμές του τιμολογίου, περιλαμβάνονται, 

ένας χειριστής, ένας εργάτης-βοηθός, τα καύσιμα και λιπαντικά, τα τέλη και τα ασφάλιστρα και 

γενικώς κάθε δαπάνη που αφορά την πλήρη και αποτελεσματική εργασία των μηχανημάτων.  

Όλα τα υλικά προς μεταφορά θα εναποτίθενται σε χώρους όπου είναι νόμιμη η εναπόθεση 

τέτοιων υλικών και θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5.4. και στις λοιπές 

ανάλογες αναφορές, της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00 - Καταπολέμηση ζιζανίων (Weed control 

methods). 

Τα μισθωμένα μηχανήματα θα εργαστούν σε ωράριο του εργοταξίου με επίβλεψη και εντολές 

της Αναθέτουσας Αρχής δια του επιβλέποντος. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη ή οι 

κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλουν, μετά από συνεργασία αναδόχου και υπηρεσίας, μπορεί 

να καθοριστεί ωράριο πέραν του ανωτέρω, ακόμα και τμηματικό ή σπαστό, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση του αναδόχου. 

Σε περίπτωση ανάγκης της χρήσης των μηχανημάτων μετά το πέρας του ωραρίου (υπερεργασία 

η υπερωρία ) και μετά από την αίτηση του επιβλέποντος προς την υπηρεσία για την έντεχνη 

λειτουργία του εργοταξίου, θα οριστεί και δεύτερος επιβλέπων από την υπηρεσία, για 

απογευματινό ωράριο. Σε περίπτωση κωλύματος της υπηρεσίας οι εργασίες θα εκτελούνται στο 

προβλεπόμενο ωράριο. 

Τα μηχανήματα θα είναι σε άριστη κατάσταση, συντηρημένα και εφοδιασμένα με όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα, εξοπλισμό, κτλ. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός φορέας οφείλει να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού στο 

φάκελο της τεχνικής του προσφοράς τα ακόλουθα: 

 1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφονται τα οχήματα-μηχανήματα που προσφέρει 

µαζί µε όλο τον κατάλληλο εξοπλισµό (εργαλεία, παρελκόµενα,  κ.λ.π.) για τη παροχή των 

προβλεπομένων υπηρεσιών και την διεκπεραίωση των καθηκόντων του. Στην υπεύθυνη δήλωση 

θα καταγράφονται αναλυτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε οχήματος-μηχανήματος.  

2) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του κάθε οχήματος ή μηχανήματος έργου το οποίο 

θα διατίθεται προς µίσθωση, στην οποία να αποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά  του 

οχήματος ή μηχανήματος έργου.  

4) Φωτοαντίγραφο της απόδειξης πληρωµής των τελών κυκλοφορίας- χρήσης τρέχοντος έτους 

του κάθε οχήματος-μηχανήματος έργου.  



5) Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου του κάθε οχήματος-μηχανήματος έργου και 

φωτοαντίγραφο της αποδείξεως πληρωµής αυτού.  

6) Φωτοαντίγραφο της ταξινόμησής των μηχανημάτων ως Μηχανήματα Έργου (ΜΕ) ή 

υπεύθυνη δήλωση ότι είναι, σύµφωνα µε το ∆13ε/0/9865/16-10-1995 έγγραφο του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ταξινομημένα ως Μηχανήματα  Έργου (ΜΕ). Επίσης φωτοαντίγραφο της έγκρισης 

τύπου ΜΕ  κατηγορίας 2, σύμφωνα με την αριθμ. οικ 21867-ΦΕΚ3276/Β/2016 ή υπεύθυνη 

δήλωση ότι έχουν έγκριση τύπου ΜΕ κατηγορίας 2. 

Στην περίπτωση των γεωργικών ελκυστήρων, φωτοαντίγραφο της ταξινόμησής του κάθε 

ελκυστήρα ως ΜΕ ή ως αγροτικό μηχάνημα ή υπεύθυνη δήλωση ότι είναι, σύµφωνα µε το 

∆13ε/0/9865/16-10-1995 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ταξινομημένο ως Μηχάνημα Έργου (ΜΕ) 

ή σύμφωνα με την Υ.Α Οικ.11338/Γ4/2366/2009, ταξινομημένο ως αγροτικό μηχάνημα. 

 7) Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του κάθε οχήματος-μηχανήματος 

έργου από ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα. Ο περιοδικός έλεγχος τεχνικής επάρκειας των 

Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε) διενεργείται από Φορείς Ελέγχου (Φ.Ε.) οι οποίοι έχουν εγκριθεί 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της 

3354/91/8.2.2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 149 Β’) και είναι διαπιστευμένοι για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με 

το Πρότυπο ISO EN 17020 όπως κάθε φορά ισχύει. Τα πρόσωπα του Φορέα που διενεργούν 

περιοδικούς ελέγχους τεχνικής επάρκειας Μ.Ε. είναι μηχανικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

8) Φωτοαντίγραφο της επικυρωµένης άδειας οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς και της ειδικής 

άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου  για τους χειριστές μηχανημάτων.  

9) Σε περίπτωση που κάποιο όχημα-μηχάνημα δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή του φυσικού 

προσώπου που συµµετέχει στον διαγωνισμό, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συµφωνητικό ενοικίασης 

ή παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος και του ιδιοκτήτη του οχήματος, το οποίο θα ισχύει 

για όλη την διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

Σε περίπτωση βλάβης, ζημιάς η οποιουδήποτε άλλου κωλύματος ο χρόνος μη εργασίας θα 

αφαιρείται από το προβλεπόμενο ωράριο του μηχανήματος. Και σε περίπτωση που η ζημιά δεν 

μπορεί να αποκατασταθεί αυθημερόν ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το 

μηχάνημα με ισάξιο μηχάνημα το αργότερα εντός πέντε (5) ημερών (η αντικατάσταση 

μηχανήματος βαρύνει πλήρως τον ανάδοχο). 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας, για αποφυγή 

ατυχημάτων και ζημιών. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλισμένα το μηχανήματα για Ζημιές και Ατυχήματα 

προς τρίτους, για τη συγκεκριμένη υπηρεσία (τα ασφάλιστρα επιβαρύνουν τον ανάδοχο). 

Ισχύουσες διατάξεις.  

Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   



της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

του ν.3463/2006 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄114/2006)"  

3) του ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

− Πρόγραμμα Καλλικράτης" 

-των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Η δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 449.376,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Φυλής. Η δαπάνη για τη 

σύμβαση είναι πολυετής με πίστωση 120.000,00 € για το 2021, 165.000,00 € για το 2022 και 

164.376,00 € για το 2023 και βαρύνει την με Κ.Α. : 35-6262-00009  σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του Φορέα. 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με διαδικασία διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού,  σύμφωνα με τα ισχύοντα του Ν.4412/2016. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ   1ο   Αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη σύμβασης εκτέλεσης υπηρεσίας κατά τα 

προβλεπόμενα του ν.4412/2016, για την ενοικίαση μηχανημάτων αποψίλωσης, για τις ανάγκες 

του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ  2ο Ισχύουσες διατάξεις.  

 

Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

- της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές»,  

- του ν.3463/2006 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄114/2006)"  

- του ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης" 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ   3ο   Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση  

 

1. Η δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 449.376,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%. 

 

2.    Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Φυλής. Η δαπάνη για τη 

σύμβαση είναι πολυετής με πίστωση 120.000,00 € για το 2021, 165.000,00 € για το 2022 

και 164.376,00 € για το 2023 και βαρύνει την με Κ.Α. : 35-6262-00009 σχετική πίστωση 

του προϋπολογισμού του Φορέα. 

 

ΑΡΘΡΟ   4ο   Συμβατικά στοιχεία 

 

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

1. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 



2. Το Τιμολόγιο της Υπηρεσίας, 

3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

4. Η Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές, 

5. Ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, 

6. Το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ   5ο   Τρόπος διαδικασίας εκτέλεσης 

 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί µε τη διαδικασία του διεθνούς δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ   6ο   Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Οι όροι της παρούσας παραγράφου 

αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που οι ανάγκες τις υπηρεσίας επιβάλουν κατ΄ είδος, την χρήση περισσοτέρων του 

ενός από το ενοικιαζόμενο μηχάνημα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει αυτο 

άμεσα, εντός 5 ημερών και χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή, πέραν της προβλεπομένης από την 

σύμβαση ανά μηχάνημα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου. Ειδικότερα υποχρεούται 

στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη οι οποίες σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις κατά το Νόμο προβλεπόμενες. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά της έξοδα, κάθε ζημιά ή βλάβη που με 

υπαιτιότητά του ή του προσωπικού του, θα συμβεί κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών 

στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του με δικές του 

δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα. 

Ο Δήμος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή 

κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου, όσο και κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών. 

Ο Δήμος δεν είχε υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση 

των υπηρεσιών της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή 

ζημίας, φθοράς ή βλάβης στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής και να είναι υπεύθυνος για την 

αποκατάσταση τους στην περίπτωση που προκληθούν από πράξεις ή παραλήψεις των 

υπαλλήλων του, κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το σύνολο της προϋπολογισθείσας 

ποσότητας. Η αξίωση αμοιβής του αναδόχου αφορά αποκλειστικά και μόνο σε δεδουλευμένα 

ημερομίσθια.  

 

 

ΑΡΘΡΟ   7ο   Τόπος εργασίας 

 

Η εργασίες θα γίνουν στον Δήμο Φυλής, σε σημεία που θα υποδείξουν οι υπηρεσίες του Δήμου, 

εντός πάντα των ορίων αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ   8ο   Χρόνος εκτέλεσης 

 

1. Ο συνολικός χρόνος της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες και μπορεί να 

γίνεται τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. 

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

http://www.n4412.gr/prosartimaA_index.html#parartima_A_X


3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή 

του σχετικού αιτήματος του αναδόχου. 

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

υλοποίηση, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

207 του Ν. 4412/2016 

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να ολοκληρωθούν οι εργασίες, ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερήσιο ημερολόγιο το οποίο συνυπογράφει με τον 

επιβλέποντα. 

 

ΑΡΘΡΟ   9ο   Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ολοκλήρωση 

 

1. Αν  δεν προσέλθει για εργασία το μηχάνημα, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του 

Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας. 

2. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 

διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο 

συμβατικός χρόνος. 

3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου. 

4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ   10ο   Παραλαβή 

 

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ   11ο   Χρόνος παραλαβής 

 

1. Η παραλαβή και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων πραγματοποιείται μέσα στον 

καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

2. Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με το ημερολόγιο απασχόλησης των μηχανημάτων. 

3. Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου 

και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση 

μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει αποδεικτικό υλοποίησης της 

σύμβασης. 

4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 

μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 

παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 

προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το 

άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων 

από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016 Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 

επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Εγγυήσεις 

 

Για τις εγγυήσεις ισχύει το άρθρο 72  του Ν.4412/2016. 
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Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν θα υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α του Ν. 4412/16) . 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (7.248,00 €). 

 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της εκτέλεσης της υπηρεσίας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης. Το ύψος της 

εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (άρθρο 72 παρ.1β 

του Ν.4412/16). 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και 

επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο 

με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 

αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 

ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Επιστροφή εγγυήσεων 

 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης        (άρθρο 72 παρ.1β του 

Ν.4412/16). 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 

ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά 

την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ   14ο   Απόρριψη μηχανήματος – αντικατάσταση 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μηχανήματος, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους, 

που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 

ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος  δεν αντικαταστήσει το μηχάνημα που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που 

του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ   15ο   Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
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α) Ολοκληρώθηκαν οι ποσότητες της σύμβασης, ή υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που 

κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις και 

γ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ   16ο   Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σε περίπτωση που παραβίασε 

ουσιώδεις όρους της σύμβασης μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 

του δόθηκε. 

2. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ   17ο   Ανωτέρα βία 

 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΆΡΘΡΟ   18ο   Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/2016, να υποβάλει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 

της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

 

ΑΡΘΡΟ   19ο   Δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

 

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη και τυχόν έξοδα ποιοτικών ελέγχων, καθώς και οι νόμιμες 

κρατήσεις. 
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http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art207
http://www.n4412.gr/n4412nav.html#art213
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μονάδα 

μέτρησης 

Αριθμητικά 

σε € 

Ολογράφως σε 

ΕΥΡΩ 

1 Ελαστιχοφόρος γεωργικός ελκυστήρας με ελκόμενο 
καταστροφέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές. 

Ημερομίσθιο 300,00 Τριακόσια 

2 Ελαστιχοφόρο μηχάνημα ενδεικτικού τύπου bobcat ή 
ισοδυνάμου, με ανεξάρτητο μηχανικό βραχίονα, με 
δυνατότητα υδραυλικής μετατόπισης τουλάχιστον 
0,80m, που στο άκρο θα φέρει μεταλλική περιστροφική 

βούρτσα με διάμετρο τουλάχιστον 0,70m, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην τεχνική έκθεση-τεχνικές 
προδιαγραφές . 

Ημερομίσθιο 250,00 
Διακόσια 
Πενήντα 

3 Αυτοκινούμενος αεροθερμικός καταστροφέας, με 
πλάκα διέλευσης μήκους τουλάχιστον 1,00m, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική έκθεση-

τεχνικές προδιαγραφές . 

Ημερομίσθιο 270,00 
Διακόσια 

Εβδομήντα 

4 Ελαστιχοφόρος φορτωτής-εκσκαφέας ενδεικτικού 
τύπου JCB ή ισοδυνάμου με αρθρωτό βραχίονα και 

καταστροφέα ζιζανίων πλάτους τουλάχιστον 1,50m, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική  έκθεση-
τεχνικές προδιαγραφές. 

Ημερομίσθιο 280,00 
Διακόσια 
Ογδόντα 

5 Αυτοκινούμενος αεροθερμικός καταστροφέας, πεζού 
χειριστή, με πλάκα διέλευσης μήκους τουλάχιστον 
0,50m, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική 
έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές  . 

Ημερομίσθιο 200,00 Διακόσια 

6 Φορτηγό αυτοκίνητο , ωφέλιμου βάρους 15 τόνων και 
άνω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική 

έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές . 

Ημερομίσθιο 300,00 Τριακόσια 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
σε € 

ΣΥΝΟΛΟ σε € 

1 Ελαστιχοφόρος γεωργικός ελκυστήρας με ελκόμενο 
καταστροφέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές . 

 
Ημερομίσθιο 300 300,00 90.000,00 

2 Ελαστιχοφόρο μηχάνημα ενδεικτικού τύπου bobcat ή 
ισοδυνάμου, με ανεξάρτητο μηχανικό βραχίονα, με 

δυνατότητα υδραυλικής μετατόπισης τουλάχιστον 
0,80m, που στο άκρο θα φέρει μεταλλική περιστροφική 
βούρτσα με διάμετρο τουλάχιστον 0,70m, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην τεχνική έκθεση-τεχνικές 
προδιαγραφές. 

 
 

Ημερομίσθιο 
150 250,00 37.500,00 

3 Αυτοκινούμενος αεροθερμικός καταστροφέας, με 

πλάκα διέλευσης μήκους τουλάχιστον 1,00m, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική  έκθεση-

τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Ημερομίσθιο 
150 270,00 40.500,00 

4 Ελαστιχοφόρος φορτωτής-εκσκαφέας ενδεικτικού 
τύπου JCB ή ισοδυνάμου με αρθρωτό βραχίονα και 
καταστροφέα ζιζανίων πλάτους τουλάχιστον 1,50m, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική έκθεση-
τεχνικές προδιαγραφές . 

 
Ημερομίσθιο 

330 280,00 92.400,00 

5 Αυτοκινούμενος αεροθερμικός καταστροφέας, πεζού 
χειριστή, με πλάκα διέλευσης μήκους τουλάχιστον 
0,50m, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική 

έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές . 

 
 
Ημερομίσθιο 

195 200,00 39.000,00 

6 Φορτηγό αυτοκίνητο ,ωφέλιμου βάρους 15 τόνων και 
άνω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική 

έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές . 

 
Ημερομίσθιο 210 300,00 63.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  362.400,00 

 Φ.Π.Α. 24% 86.976,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 449.376,00 

                                                                                       

Η κατανομή του αντικειμένου και οι αντίστοιχες ποσότητες ανά Όχημα/μηχάνημα, σύμφωνα με τον 
Προϋπολογισμό είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύουν την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 
δύναται να εκτελέσει μέρος των προϋπολογισθέντων ημερομισθίων ενός Οχήματος/Μηχανήματος με 
αντίστοιχη αύξηση του πλήθους των ημερομισθίων άλλου/άλλων Οχημάτων /Μηχανημάτων, ανάλογα με 
τις ανάγκες της εντός της συνολικής συμβατικής δαπάνης και σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου 
ανά. Η εντολή και παρακολούθηση των υπηρεσιών σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πραγματοποιούνται από 
την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και  η παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 
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                                                        ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Της επιχείρησης……………, έδρα…………………………………, 
Οδός……………………………….., αριθμός………………………………,  
Τηλέφωνο…………………………., fax…………………………………… 
 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
σε € 

ΣΥΝΟΛΟ σε € 

1 Ελαστιχοφόρος γεωργικός ελκυστήρας με ελκόμενο 
καταστροφέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές . 

 
Ημερομίσθιο 300   

2 Ελαστιχοφόρο μηχάνημα ενδεικτικού τύπου bobcat ή 
ισοδυνάμου, με ανεξάρτητο μηχανικό βραχίονα, με 
δυνατότητα υδραυλικής μετατόπισης τουλάχιστον 
0,80m, που στο άκρο θα φέρει μεταλλική περιστροφική 

βούρτσα με διάμετρο τουλάχιστον 0,70m, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην τεχνική έκθεση-τεχνικές 
προδιαγραφές  . 

 
 

Ημερομίσθιο 
150   

3 Αυτοκινούμενος αεροθερμικός καταστροφέας, με 
πλάκα διέλευσης μήκους τουλάχιστον 1,00m, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική έκθεση-
τεχνικές προδιαγραφές . 

 
Ημερομίσθιο 

150   

4 Ελαστιχοφόρος φορτωτής-εκσκαφέας ενδεικτικού 
τύπου JCB ή ισοδυνάμου με αρθρωτό βραχίονα και 

καταστροφέα ζιζανίων πλάτους τουλάχιστον 1,50m, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική  έκθεση-
τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Ημερομίσθιο 

330   

5 Αυτοκινούμενος αεροθερμικός καταστροφέας, πεζού 

χειριστή, με πλάκα διέλευσης μήκους τουλάχιστον 
0,50m, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική 
έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές  . 

 

Ημερομίσθιο 
195   

6 Φορτηγό αυτοκίνητο ωφέλιμου βάρους 15 τόνων και 

άνω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική  
έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Ημερομίσθιο 210   

 ΣΥΝΟΛΟ   

 Φ.Π.Α. 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

                                                                                                                 Ο Προσφέρων 
                                                                                   
 
                                                                                                 Υπογραφή- Σφραγίδα Επιχείρησης                                                                                                                                 


