
 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

      Ο Δήμορ Καππενηζίος πποκηπύζζει Ππόσειπο διαγωνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με 

κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηη ταμηλόηερη προζθορά με ποζοζηό έκπηωζης ζε ακέραιες μονάδες επί 

ηοις εκαηό (%) για ηην: «Μίζθωζη μητανημάηων για ηην ανηιμεηώπιζη καιρικών ζσνθηκών για 

ηη τρονική περίοδο 2015- 2016» όπωρ πποδιαγπάθεηαι ζηα οικεία ηεύση ηηρ εγκεκπιμένηρ από ηιρ 

απμόδιερ απσέρ μελέηηρ, ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 55.000,00 € με ηο Φ.Π.Α.  

      Ο διαγωνιζμόρ θα διεξασθεί ενώπιον ηηρ απμόδιαρ επιηποπήρ διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού ηος 

Δήμος Καππενηζίος ηην 30
η
 Δεκεμβρίοσ έηοςρ 2015 ημέρα Σεηάρηη και ώρα 10:00 πμ (έναπξη) έωρ 

10:30 πμ (λήξη) παπαλαβήρ πποζθοπών, ζηην Διεύθςνζη Τεσνικών Υπηπεζιών ηος Δήμος 

Καππενηζίος, Ύδπαρ 6. Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ καθώρ και ηα ηεύση ηηρ μελέηηρ παπέσονηαι 

καθημεπινά έωρ ηην Τπίηη 29 Δεκεμβπίος 2015 από ηην  Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ  ηος 

Δήμος Καππενηζίος. ( ηηλ2237350075). 

                                                                                    

Ο Δήμαρτος 
 

 

οσλιώηης Νικόλαος 

 

                                                                                                           

                                                                                                     

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΧΝ 

 

 

 

 

ΑNTIKEIMENO: 

 

 

 

« Μίζθωζη μητανημάηων για ηην 

ανηιμεηώπιζη καιρικών ζσνθηκών για 

ηη τρονική περίοδο 2015-2016» 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 60/2015    

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 15/2015 

Αρ.Πρωη: 20203 /22-12-2015 

ΑΔΑ: ΩΝ8ΙΩΕΓ-ΙΦ3
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 

ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & 

ΓΗΚΣΤΩΝ 

 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: 

 

                         

 

 

 

«Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε θαηξηθώλ 

ζπλζεθώλ γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 2015-2016»   

 ΑΡΗΘ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 15/2015 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 60/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 55.000,00 € 
                           ΥΡΖΖ: 2015 - 2016 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ  ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

 ΓΙΑ ΣΗΝ: «ΜΗΘΩΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΚΑΗΡΗΚΩΝ 

ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016» 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ  

Έρνληαο ππ΄φςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο: 

 Σνπ Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

(ΦΔΚ19/Α). Ν. 3463/ ΦΔΚ 114  Α/8-6-2006 Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο 

 Σεο 11389/8-3-1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) (ΦΔΚ 185/Β). 

 Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Σνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α΄/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα δηαχγεηα». 

 Σνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114  Α/8-6-2006) Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο 

 Σνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93 Α΄/14-4-2014) « Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» 

 Σνλ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160Α΄/08-08-2014) 

 Σελ αξίζκ. 40/2015 ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΟ VII ΣΜΗΜΑ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «εξείδνληαη 

επί κηθηψλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο νρήκαηνο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ νδεγνχ-ρεηξηζηνχ απηψλ, ν 

πξνέρσλ ραξαθηήξαο ησλ νπνίσλ είλαη απηφο ηεο κίζζσζεο, γηα ηελ νπνία (κίζζσζε) εθαξκφδνληαη 

νη εηδηθέο δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ» 

 

2) Σελ απφθαζε 380/2014 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε ν 

πξνυπνινγηζκφο  

3) Σελ   1263 /2015 πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

4) Σελ απφθαζε 641/2015 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία έγηλε ε ςήθηζε ηεο 

πίζησζεο  ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 70-6233.003  κε ππάξρνπζα πίζησζε 4.583,33€. 

5) Σελ απφθαζε 642/2015 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία αθνξά ηελ έγθξηζε ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο. 
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Κάζε άιιε δηάηαμε ππφ κνξθή λφκνπ, Π.Γ. ή εγθπθιίνπ πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ δεκνπξαζία 

ή ηελ παξνρή ηεο πξνκήζεηαο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

Σελ πξνθήξπμε Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά κε πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηνπ 

δεκνπξαηνχκελνπ πνζνχ αλά είδνο κεραλήκαηνο πνπ ζπκθσλεί κε ηελ κειέηε θαη ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο γηα ηελ: «Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηξηθώλ ζπλζεθώλ γηα ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2015-2016», πξνυπνινγηζκνχ 55.000,00 € κε ην Φ.Π.Α.(23%). Σα ζηνηρεία ησλ πξνο 

παξνρή ππεξεζηψλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ κειέηε κε αξηζκφ 60/2015, ε νπνία απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

ΑΡΘΡΟ 1
ν
: πκβαηηθά ζηνηρεία 

ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

 

1. Η Γηαθήξπμε  

2. Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

3. Σν ηηκνιφγην 

4. Η  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

5. Η Σερληθή Πεξηγξαθή 

6. Ο Πξνυπνινγηζκφο 

7. Η χκβαζε 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
: Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηνπ Γήκνπ 

Καξπελεζίνπ ηελ 30
ε
 Γεθεκβξίνπ 2015, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 έσο 10:30 π.κ., (ψξα 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ) δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη αλάδνρνη δχλαληαη λα 

ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κε εθπξνζψπνπο ηνπο ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δπίζεο νη πξνζθνξέο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δχλαηαη λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή άιινλ 

ηξφπν ζην Γήκν κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε 

Γηεχζπλζε: Ύδξαο 6, Καξπελήζη, Σ.Κ. 36100. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη. Η κειέηε θαη ε δηαθήξπμε δηαηίζεληαη απφ ηα γξαθεία ηεο Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο λα ιακβάλνπλ γλψζε, ηει. 2237350075 θαζψο θαη απφ ην website ηνπ 

Γήκνπ. 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 : Γεθηνί ζην Γηαγσληζκό 

 ηνλ  δηαγσληζκφ ζα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο: φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη 

νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν. Απηφ απνδεηθλχεηαη 

κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο εγγξαθήο ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ παξφρνπ ζην 

επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ή επαγγεικαηηθή έλσζε ( δηθαηνινγεηηθφ 5
ν
). 
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ΑΡΘΡΟ 4
ν
: Γηθαηνινγεηηθά εθπξνζώπεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό  

Αλαιπηηθά ζα ππνβιεζνύλ από όινπο ηνπ δηαγσληδνκέλνπο επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τπεύζπλε Γήισζε  πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αηνκηθφ εξγνιήπηε ή ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο θαη βεβαηψλεη φηη ε επηρείξεζε: α) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπνχ δηαγσληδφκελνπ ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ κηα παξφκνηα δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

εζληθή λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο πξνέιεπζήο ηνπ, β) δελ έρεη θηλεζεί ε  δηαδηθαζία γηα ηελ θήξπμε 

πηψρεπζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ  ζπκβηβαζκνχ  ή  νπνηαδήπνηε παξφκνηα 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ, γ)  δελ έρεη δηαπξάμεη 

πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ (θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία) 

2.  Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ ηδίσλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο (ΟΑΔΔ, ΙΚΑ,  θιπ) θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί φηη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ  

4. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 γηα ην φηη: α) ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε 

γλψζε θαη έρεη εθηηκήζεη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, έρεη κειεηήζεη 

πιήξσο φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ ηνπ δφζεθε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

θαη φηη αλαιακβάλεη αλεπηθχιαθηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

πνπ ππνβάιιεη. β) ε πξνζθνξά ηζρχεη γηα 90 εκέξεο θαη φηη ε πξνζθεξφκελε ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ έθπησζε ηζρχεη κέρξη ηελ ιήμε ηεο εξγαζίαο. 

5. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε 

εγγξαθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ. 

6. Άδεηα ρεηξηζηή κεραλήκαηνο έξγνπ πνπ λα αληηζηνηρεί ηνλ ηχπν ηνπ 

κεραλήκαηνο ή ζε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο δελ ζα ρεηξηζηεί ν ίδηνο ην κεράλεκα  

ππεύζπλε δήισζε όηη ζα ζπλεξγαζηεί κε ρεηξηζηή κεραλήκαηνο  πνπ δηαζέηεη άδεηα 

ρεηξηζηή θαζψο θαη ππεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ ρεηξηζηή φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν 

ηδηνθηήηεο αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ κε ηίηιν:  «Μίζζσζε 

κεραλεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηξηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2015 -2016» 

πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ αλάδνρν.  

7. Άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ  

8. Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο Μ.Δ.  

9.  Φσηνηππία ζπκβνιαίνπ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κεραλήκαηνο  

10. Πξνζθνξά φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζην άξζξν 12° ηεο δηαθήξπμεο.  

11. Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα από ην Γήκν Καξπελεζίνπ (λα ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα 

ηνπ δηαγσληζκνχ) 

12. Δθ΄ φζνλ ν δηαγσληδφκελνο δελ ππνβάιιεη απηνπξνζψπσο ηελ πξνζθνξά ηνπ 

απαηηείηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά. Η εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή ζε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο φηαλ αθνξά θπζηθφ πξφζσπν. Όηαλ πξφθεηηαη γηα Αλψλπκε Δηαηξεία, ν εθπξφζσπνο 

νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη πξσηφηππν θαη κε 

ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεζκεχνληνο ηελ εηαηξεία. Δπίζεο ππνβάιιεηαη ζεσξεκέλν 

αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν 

δεζκεχσλ ηελ εηαηξεία. Όζνλ αθνξά εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο, 

εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο (ν νπνίνο πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ) ή άιιν 
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λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 

 

Ζκεδαπέο  Δηαηξηθέο   Δπηρεηξήζεηο 

Δπί πιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν («φινη νη 

δηαγσληδφκελνη») ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη  επί πνηλή απνθιεηζκνύ καδί κε ηελ πξνζθνξά, 

ζα ππνβιεζνχλ ζε πεξίπησζε εηαηξεηψλ: 

1. Σν   θαηαζηαηηθφ   ηεο   εηαηξείαο,   φπσο  απηφ   ηζρχεη, κε  ηηο   ελδερφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

2. Σν πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο πνπ λα εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή 

ηεο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ θαη λα νξίδεη ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο. 

3. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο θαη αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα ηεο εηαηξίαο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε εηαηξία δελ νθείιεη ιεμηπξφζεζκεο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο.    

 

Αιινδαπέο Αηνκηθέο  Δπηρεηξήζεηο 

Δπί πιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν («φινη νη 

δηαγσληδφκελνη») ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ καδί κε ηελ πξνζθνξά, ζα 

ππνβιεζνχλ : 

1. Σν δηαβαηήξην απφ ην νπνίν ζα εμαθξηβψλεηαη ε απηνπξφζσπε   εκθάληζε. 

2. Δμνπζηνδφηεζε πνπ ζα νξίδεη αληίθιεην θάηνηθν Καξπελεζίνπ, εμνπζηνδνηνχκελν γηα 

ηελ παξαιαβή ησλ θνηλνπνηνχκελσλ ζε απηφλ εγγξάθσλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηεμαγσγή ηνπ 

δηαγσληζκνχ, κε αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ απφ ηνλ αληίθιεην. 

Αιινδαπέο Δηαηξηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Δπί πιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν («φινη νη δηαγσληδφκελνη») 

ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ καδί κε ηελ πξνζθνξά ζα ππνβιεζνχλ : 

1. Απφθαζε   ηνπ   αξκφδηνπ   νξγάλνπ   (κεηαθξαζκέλν   ζηα   Διιεληθά)   ηεο                      

επηρείξεζεο πνπ λα εγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο 

Δηαηξείαο, θαη λα νξίδεη ηνλ εθπξφζσπν ηεο. Ο εθπξφζσπνο πνπ ζα νξηζζεί πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

ην δηαβαηήξην ηνπ γηα εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηνο ηνπ. 

2. Αληίγξαθν    ηνπ    θαηαζηαηηθνχ    θαη    ησλ    ηπρφλ   ηξνπνπνηήζεσλ    ηνπ 

κεηαθξαζκέλα ζηα Διιεληθά. 

3. Δμνπζηνδφηεζε κεηαθξαζκέλε ζηα Διιεληθά, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο 

Δηαηξείαο, πνπ ζα νξίδεη αληίθιεην θάηνηθν Καξπελεζίνπ, εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ  παξαιαβή  ησλ  

θνηλνπνηνχκελσλ  απφ  ηελ  Τπεξεζία  ζηελ  Δηαηξεία εγγξάθσλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ δηεμαγσγή 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Η ππνβνιή ησλ παξαπάλσ βεβαηψζεσλ απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο, απνηειεί αλαγθαίν 

ζηνηρείν γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ δεκνπξαζία θαη ε χπαξμε ηνπο ζα ειέγρεηαη απφ ηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ. 

Γηαγσληδόκελνη πνπ δελ πξνζθνκίδνπλ ηηο ππφςε βεβαηψζεηο ή δειψζεηο φπσο παξαπάλσ, 

ζα απνθιείνληαη απφ ηηο παξαπέξα δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο ζα απνθιείνληαη απφ ηηο 

παξαπέξα δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνχ φζνη ππνβάιινπλ ςεπδείο ή ειιηπείο ππεχζπλεο δειψζεηο. 
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Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, φια ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο, δειψζεηο θαη ινηπά 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, ζπκθψλα κε ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε, πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηηο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, ζα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηα 

Διιεληθά ή ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε Διιεληθή κεηάθξαζε. Αλ ε ππφςε ρψξα δελ εθδίδεη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά απηά κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε έλνξθε δήισζε ή 

φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ηέηνηα, απφ επίζεκε δήισζε  πνπ  γίλεηαη  απφ  ηνπο  ελδηαθεξφκελνπο  

ζε  δηθαζηηθή  ή  δηνηθεηηθή  αξρή, ζπκβνιαηνγξάθν ή ηνλ αξκφδην επαγγεικαηηθφ Οξγαληζκφ 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηεο επηρείξεζεο.ηελ παξαπάλσ έλνξθε δήισζε ζα 

δειψλεηαη θαη' αξρήλ ε αδπλακία έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ζην αληίζηνηρν θξάηνο. 

Αλ ε αιινδαπή εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή θαη θνηλνπξαμία έρεη αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ Διιάδα, ηφηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

Γηα φζα δηθαηνινγεηηθά κλεκνλεχνληαη φηη είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζεσξνχληαη 

νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη δελ επηδέρνληαη θακία δηφξζσζε ή 

ηξνπνπνίεζε κεηά ηελ ιήμε ηεο παξαιαβήο ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

     Κάζε πξνζθνξά δεζκεχεη απηφλ πνπ ηελ ππέβαιε γηα δηάζηεκα ΔΝΔΝΖΝΣΑ (90) 

εκεξώλ, κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. 

ΑΡΘΡΟ 6
ν
: Αληηθείκελν ηεο Γεκνπξαζίαο - Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο - Πξνζεζκία εθηέιεζεο. 

Αθνξά ηε κίζζσζε κεραλεκάησλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ γηα ηηο αλάγθεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ. Σν νδηθφ δίθηπν ζα θαζαξίδεηαη είηε γηα 

απνρηνληζκνχο είηε γηα άξζε θαηαπηψζεσλ νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ δηαβξσηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ παγεηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ θαζψο ζα γίλεηαη φπνπ απαηηείηαη 

θιάδεκα δέλδξσλ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ. Οη εξγαζίεο ζα 

εθηειεζηνχλ κε ηα κεραλήκαηα έξγνπ ηνπ παξαθάησ πίλαθα. Οη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ 

θαη ηα κεραλήκαηα έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πνπ 

ζα πξνθχςνπλ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε εληφο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ 

Καξπελεζίνπ.  

Α/Α Δίδνο κεραλήκαηνο Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

1 Μίζζσζε εθζθαθέα θνξησηή απφ 70HP θαη άλσ κε ην ρεηξηζηή 200 

2 Μίζζσζε εθζθαθέα έσο 40HP κε ην ρεηξηζηή 100 

3 Μίζζσζε θνξησηή απφ 81HP έσο 90HP κε ην ρεηξηζηή 100 

4 Μίζζσζε θνξησηή απφ 91HP έσο 110HP κε ην ρεηξηζηή 100 

5 Μίζζσζε θνξησηή απφ 111HP έσο 140HP κε ην ρεηξηζηή 100 

6 Μίζζσζε θνξησηή απφ 141HP έσο 160HP κε ην ρεηξηζηή 100 

7 Μίζζσζε γεξαλνχ κε θαιάζη (κέγηζηεο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 20κ) κε 

ην ρεηξηζηή 
100 

8 Μίζζσζε πνιπκεραλήκαηνο κε αιαηνδηαλνκέα  θαη ιεπίδα ηζρχνο 200HP έσο 300HP 

κε ην ρεηξηζηή 
100 

9 Μίζζσζε δηακνξθσηήξα (γθξέηληεξ) απφ 181HP έσο 200 HP κε ην ρεηξηζηή 147 

10 Μίζζσζε δηακνξθσηήξα (γθξέηληεξ) απφ  200 HP θαη πάλσ κε ην ρεηξηζηή 100 
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      Σα παξαπάλσ κεραλήκαηα έξγσλ κε ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα ψζηε λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε εληφο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα θαζνξηζηνχλ απφ 

ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ελψ νη ζπκβάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα έρνπλ ηζρχ έσο 31/12/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
: ύζηεκα Γεκνπξάηεζεο 

Η δεκνπξαζία ζα είλαη κπζηηθή κεηνδνηηθή κε επηκέξνπο πνζνζηφ έθπησζεο ζηηο ηηκέο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο πνπ ζα εθθξάδεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό γηα ην ζχλνιν ηεο 

εξγαζίαο ή αλά είδνο κεραλήκαηνο έξγνπ. 

ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ρνξεγείηαη απ' ηελ ππεξεζία γηα ππνβνιή ζην δηαγσληζκφ έληππν 

πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο ζπλαγσληδφκελνπο ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο. 

Αξλεηηθέο εθπηψζεηο δελ ζα γίλνπλ δεθηέο. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ηα 

ηεχρε ηεο κειέηεο παξέρνληαη θαζεκεξηλά έσο θαη ηελ Σξίηε 29 Γεθεκβξίνπ 2015 απφ ηελ Γ/ΝΖ 

ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ηει. 2237350075) 

ΑΡΘΡΟ 8
ν
: Αξκόδηεο Αξρέο 

Κχξηνο ηνπ έξγνπ ή Δξγνδφηεο είλαη ν Γήκνο Καξπελεζίνπ. 

Γηεπζχλνπζα (Δπηβιέπνπζα) ηνπ έξγνπ Τπεξεζία είλαη ε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Καξπελεζίνπ  

Πξντζηακέλε Αξρή (Δπνπηεχνπζα) είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ. 

ΑΡΘΡΟ 9
ν
: Απνδνρή Όξσλ Γηαγσληζκνύ 

Η ζπκκεηνρή θάζε δηαγσληδνκέλνπ ζηε δεκνπξαζία ηζνδπλακεί κε αλέθθιεηε δήισζε όηη 

έιαβε πιήξε γλώζε θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο θαη ησλ 

ινηπώλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη όηη δηαζέηεη πιήξε εμνπιηζκό θαη νξγάλσζε γηα ηελ θαιή 

θαη εκπξόζεζκε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Η   επαιήζεπζε   δε   ηεο   αθξίβεηαο   ησλ   ζηνηρείσλ,   πνπ   ρνξεγνχληαη   κε   ηα   ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ απηνχ, είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

ΑΡΘΡΟ 10
ν
: Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο 

   Κχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εξγαζίαο είλαη ίδηνη πφξνη ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 11°:Γηαδηθαζία Γηαγσληζκνύ - Τπνβνιή, παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη εμέηαζε 

ησλ πξνζθνξώλ - Αληηξξήζεηο. Έγθξηζε απνηειέζκαηνο δεκνπξαζίαο 

Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε δχν θαθέινπο εθ ησλ νπνίσλ: 

Α. ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 

 Ο εμσηεξηθφο θάθεινο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαγξάθεηαη: ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ 

εξγαζία: «Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηξηθώλ ζπλζεθώλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 

2015-2016», Αξηζκόο Γηαθήξπμεο: 15/2015, 30/12/2015 (Ηκεξ. Γηαγσληζκνχ). ην πάλσ κέξνο ηνπ 

θαθέινπ ζα γξάθεηαη ν ηίηινο ηεο ζπλαγσληδφκελεο επηρείξεζεο, ε επαγγεικαηηθή ηεο 

δηεχζπλζε ην ηειέθσλν θαη ην ΦΑΞ. 

Μέζα ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν θαη κε πνηλή λα κε γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζα ππάξρνπλ:
 
 

α) Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5  

β) θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ νηθνλνκηθή  πξνζθνξά. 

Δθφζνλ ηα παξαπάλσ έγγξαθα, δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά δελ είλαη πιήξε, ε πξνζθνξά 

ζεσξείηαη ειιηπήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ηελ πεξίπησζε απηή επηζηξέθεηαη ν ζθξαγηζκέλνο 

θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 Τθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή φζσλ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, φηη νη 

πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο. Οη Αλψλπκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, νη Δηαηξείεο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη νη Οκφξξπζκεο θαη Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ ην 

δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 

Β. ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

        Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα 

αλαγξάθεηαη: Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά γηα ηελ: «Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

θαηξηθώλ ζπλζεθώλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2015-2016»,  Αξηζκόο Γηαθήξπμεο   15/2015,  30/12/2015 

(Ηκεξ. Γηαγσληζκνχ). ην πάλσ κέξνο ηνπ θαθέινπ ζα γξάθεηαη ν ηίηινο ηεο 

ζπλαγσληδφκελεο επηρείξεζεο, ε επαγγεικαηηθή ηεο δηεχζπλζε ην ηειέθσλν θαη ην ΦΑΞ. ηνλ 

θάθειν απηφ ζα ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζε δύν (2) αληίγξαθα 

ζπκπιεξσκέλε ζε έληππν ηεο ππεξεζίαο. 

 Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά ζε 

αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ.  

Παξαιαβή, απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ, ελζηάζεηο 

 Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ ζπλεδξηάδεη 

δεκφζηα κέρξη ηελ ψξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη, εθφζνλ βεβαησζεί ε λφκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

θάζε δηαγσληδφκελνπ, αλαγξάθεηαη ζ’ απηή θαη ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο ν ίδηνο αχμσλ 

αξηζκφο. 
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Όηαλ παξέιζεη ε ψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε, θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξάδνζεο 

ησλ πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη απηφ ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε 

απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο αλ ε επίδνζε 

πξνζθνξψλ πνπ άξρηζε πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο απνδνρήο ηνπο, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη 

κεηά ηελ ψξα απηή. 

 Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ελψ ζπλερίδεηαη δεκφζηα ε ζπλεδξίαζε, 

αξρίδεη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαθέισλ κε ηε ζεηξά 

πνπ απηνί επηδφζεθαλ θαη γξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θάθειν, 

πεξηιεπηηθά αιιά θαηά ηξφπν πνπ λα εκθαλίδεη ην ζχκθσλν ή φρη, πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ. 

 Ο εζσηεξηθφο θάθεινο πνπ έρεη ηελ θχξηα πξνζθνξά παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο θαη 

αλαγξάθεηαη ζ’ απηφλ ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ. 

 Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ, νη παξεπξηζθφκελνη 

ζηελ αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνχ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη κπζηηθή. 

 Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηε ζπλέρεηα ζπλεδξηάδεη κπζηηθά ειέγρνληαο ηα 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδφκελσλ θαη απνθαζίδεη γηα απηνχο πνπ απνθιείνληαη. 

 Αθνινχζσο, ε ζπλεδξίαζε δηεμάγεηαη δεκφζηα, αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ 

απνθιείζζεθαλ, ν ιφγνο απνθιεηζκνχ ηνπο θαη αθνινπζεί ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

ησλ ππνινίπσλ δηαγσληδνκέλσλ. Δάλ είλαη δπλαηφλ ε επηηξνπή ζπληάζζεη ην πξαθηηθφ ηνπ 

δηαγσληζκνχ απζεκεξφλ θαη ην αλαξηά ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ.     

  Δλζηάζεηο 

            Καηά ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ θαη ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 Οη ελζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ ε 

έλζηαζε θαηαηεζεί ζην Γήκν, πξσηνθνιιείηαη θαη ηελ ίδηα εκέξα δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ.  

            Σα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο κεηαβηβάδνληαη πξνο ηελ 

νηθνλνκηθή επηηξνπή γηα ηε ιήςε αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο.  

ΑΡΘΡΟ 12
ν
: Δπηηξνπέο 

Η Δπηηξνπή δηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο έρεη νξηζηεί κε ηελ 8/2015 απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ν
: Τπνγξαθή ζύκβαζεο - Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Ο Γηαγσληδφκελνο ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο Γεκνπξαζίαο θαιείηαη λα 

πξνζέιζεη ζε ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ (15) εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, πξνζθνκίδνληαο απαξαίηεηα ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πεξί κε πησρεχζεσο θαη αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο φπσο αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
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Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ παξέρεηαη κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο κε πνζνζηφ πέληε  ηνηο 

εθαηό (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. θαη απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκν 

Καξπελεζίνπ. Σν πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 2 

ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Δ.Κ.Π. Ο.Σ.Α.  

     Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν.  

      Ο Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

α) Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε κε επζχλε ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ν
: Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο, θξαηήζεηο — Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο 

θαη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο 

δεκνπξαζίαο 

Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) ζα βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ζχληαμε,  αζζέλεηα, 

αηπρήκαηα θιπ. ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη.  

ΑΡΘΡΟ 15
ν
: Λνηπέο ππνρξεώζεηο - πνηληθέο ξήηξεο 

• Να ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληα ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ 

• Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε ηξίην 

• Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο Αζηπλνκηθέο Τγεηνλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

• Δίλαη  ππεχζπλνο   έλαληη   φισλ   ησλ   δεκφζησλ   αξρψλ   γηα   ηελ   αζθάιηζε   ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ  16
ν
:  Λνγαξηαζκνί, Πιεξσκέο αλαδόρνπ  

Η παξαιαβή ζα γίλεη απφ ηε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. Η πιεξσκή ζα γίλεη ζε επξψ 

χζηεξα απφ πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ θαη ησλ απνδεηθηηθψλ εμνθιήζεσο φισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί ε παξαιαβή θαη ν έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή παξαιαβήο. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ. Κακία επηπιένλ ακνηβή δελ πξφθεηηαη λα αλαγλσξηζζεί. Οη ηπρφλ επηπιένλ επηβαξχλζεηο 

(γηα θζνξέο κεραλεκάησλ, θαχζηκα θ.α.) βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ζπλππνινγηζζεί απφ ηνλ ίδην ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Η πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ.  

ΑΡΘΡΟ 17
ν
:  Καλόλεο δεκνζηόηεηαο ηεο δηαθήξπμεο  

 1. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπηεί ζε κηα (1) ηνπιάρηζηνλ ηνπηθή εθεκεξίδα θαηά 

ηα λφκηκα θαζψο, ζην website ηνπ δήκνπ θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δήκνπ.  

2. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ή ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ 

δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Σχπν βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 18
ν
: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ – ΠΡΟΘΖΚΔ 

Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο 

πξνο ηνχην. 

ΑΡΘΡΟ 19
ν
 : ΚΤΡΩΔΗ ΑΠΟ ΜΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ε πεξηπηψζεηο πνπ παξαηεξείηαη κε ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ αλαδφρνπ θαη εθηφο απφ 

ην δηθαίσκα ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ λα ην θεξχμεη έθπησην, ζα επηβάιινληαη ρξεκαηηθέο θπξψζεηο 

(κείσζε  απνδεκίσζεο) κε βάζε εθηίκεζε ζεηηθψλ δεκηψλ. Αλ ν Αλάδνρνο δηαθφςεη άθαηξα θαη 

ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ ην έξγν πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην Γήκν  πνηληθήο ξήηξαο εκεξεζίσο, γηα θάζε κέξα 

δηαθνπήο θαη κέρξη ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ηπρφλ ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ. ε κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε ν Γήκνο Καξπελεζίνπ ζα δηθαηνχηαη ειεχζεξα λα πξνζιάβεη Αλάδνρν θαη ζα 

δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηνλ έθπησην Αλάδνρν ηελ ηπρφλ πξνζήθνπζα δηαθνξά ηηκήο παξάιιεια 

κε ηελ αμίσζε ηνπ γηα θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ απηνχ. 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε άιιν πξφζσπν ησλ εθ ηεο ζπκβάζεσο απνξξενπζψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη ε εθρψξεζε ή ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζε 

νηνδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 

Γηα θάζε δηαθνξά πνπ αθνξά ηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε ν αλάδνρνο ππάγεηαη ζηε 

δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ. 

                                                            

Καξπελήζη, 22-12-2015 

Ο Γήκαξρνο 

 

 

νπιηώηεο Νηθόιανο 
 



 

 

 

 

Σ Ε Υ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑ Φ Η  

Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ θαζαξηζκό ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ γηα ηηο αλάγθεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ. Σν νδηθό δίθηπν ζα θαζαξίδεηαη είηε γηα απνρηνληζκνύο είηε γηα άξζε 

θαηαπηώζεσλ νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ δηαβξσηηθή ηθαλόηεηα ηνπ παγεηνύ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο 

πεξηόδνπ είηε ζα γίλεηαη θιάδεκα δέλδξσλ πνπ εκπνδίδνπλ ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ. Οη 

εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ κε ηα κεραλήκαηα έξγνπ ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 

Α/Α Είδος μητανήμαηος Ώρες λειηοσργίας 

1 Μίζζσζε εθζθαθέα θνξησηή από 70HP θαη άλσ κε ην ρεηξηζηή 200 

2 Μίζζσζε εθζθαθέα έσο 40HP κε ην ρεηξηζηή 100 

3 Μίζζσζε θνξησηή από 81HP έσο 90HP κε ην ρεηξηζηή 100 

4 Μίζζσζε θνξησηή από 91HP έσο 110HP κε ην ρεηξηζηή 100 

5 Μίζζσζε θνξησηή από 111HP έσο 140HP κε ην ρεηξηζηή 100 

6 Μίζζσζε θνξησηή από 141HP έσο 160HP κε ην ρεηξηζηή 100 

7 Μίζζσζε γεξαλνύ κε θαιάζη (κέγηζηεο αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 

20κ) κε ην ρεηξηζηή 
100 

8 Μίζζσζε πνιπκεραλήκαηνο κε αιαηνδηαλνκέα  θαη ιεπίδα ηζρύνο 200HP 

έσο 300HP κε ην ρεηξηζηή 
100 

9 Μίζζσζε δηακνξθσηήξα (γθξέηληεξ) από 181HP έσο 200 HP κε ην ρεηξηζηή 147 

10 Μίζζσζε δηακνξθσηήξα (γθξέηληεξ) από  200 HP θαη πάλσ κε ην ρεηξηζηή 100 

      

 Σα παξαπάλσ κεραλήκαηα έξγνπ κε ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκόηεηα ώζηε λα θαιύςνπλ ηηο 

αλάγθεο πνπ ζα πξνθύςνπλ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε εληόο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ.  Ο 

πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 55.000,00 € κε Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθηεί από ηδίνπο πόξνπο, 

ελώ ν δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 11389/8-3-1993 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) (ΦΔΚ 185/Β). 

Καξπελήζη 22-12-2015 

Ο πληάθηεο 

 

Κεθαιάο Γεκήηξηνο 

ΠΔ Γεσπόλσλ 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

«Μίζθωζη μητανημάηων για ηην 

ανηιμεηώπιζη καιρικών ζσνθηκών για 

ηη τρονική περίοδο 2015-2016» 

 ΥΡΗΗ: 2015-2016 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 60/2015    



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

     ΔΗΜΟ  ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 

 

«Μίζθωζη μητανημάηων για ηην ανηιμεηώπιζη 

καιρικών ζσνθηκών για ηην τρονική περίοδο 2015-

2016» 
Δ/ΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΚΣΤΩΝ 

 Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ 

  
Αρ. μελέηης: 60 

 

 
 

  

Υρήζη: 2015-2016 

 

 
 

    Ενδεικηικός Προϋπολογιζμός Μελέηης

A/A

Πεξηγξαθή είδνπο Α.Σ ΜΟΝ  ΠΟΟΣΗΣΑ
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ
ΓΑΠΑΝΗ 

1

Μίζζσζε εθζθαθέα θνξησηή 

από 70HP θαη άλσ κε ην 

ρεηξηζηή

1 ΩΡΔ 200,00 35,00 7.000,00

2
Μίζζσζε εθζθαθέα έσο 

40HP κε ην ρεηξηζηή
2 ΩΡΔ 100,00 35,00 3.500,00

3
Μίζζσζε θνξησηή από 81HP 

έσο 90HP κε ην ρεηξηζηή
3 ΩΡΔ 100,00 30,00 3.000,00

4
Μίζζσζε θνξησηή από 91HP 

έσο 110HP κε ην ρεηξηζηή
4 ΩΡΔ 100,00 35,00 3.500,00

5

Μίζζσζε θνξησηή από 

111HP έσο 140HP κε ην 

ρεηξηζηή

5 ΩΡΔ 100,00 38,00 3.800,00

6

Μίζζσζε θνξησηή από 

141HP έσο 160HP κε ην 

ρεηξηζηή

6 ΩΡΔ 100,00 40,00 4.000,00

7

Μίζζσζε γεξαλνύ κε θαιάζη 

(κέγηζηεο αλπςσηηθήο 

ηθαλόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 20κ) 

κε ην ρεηξηζηή

7 ΩΡΔ 100,00 40,00 4.000,00

8

Μίζζσζε πνιπκεραλήκαηνο 

κε αιαηνδηαλνκέα  θαη ιεπίδα 

ηζρύνο 200HP έσο 300HP κε 

ην ρεηξηζηή

8 ΩΡΔ 100,00 45,00 4.500,00

9

Μίζζσζε δηακνξθσηήξα 

(γθξέηληεξ) από 181HP έσο 

200 HP κε ην ρεηξηζηή

9 ΩΡΔ 147,00 45,00 6.615,00

10

Μίζζσζε δηακνξθσηήξα 

(γθξέηληεξ) από  200 HP θαη 

πάλσ κε ην ρεηξηζηή

10 ΩΡΔ 100,00 48,00 4.800,00

ΤΝΟΛΟ Α: 44.715,00

0,45

ΤΝΟΛΟ Β: 44.715,45

ΦΠΑ 23%: 10.284,55

55.000,00

ηξνγγπινπνίεζε:

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΚΑΡΠΕΝΗΙ 22/12/2015 

 

                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ 

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 

    

    

 
Κεθαλάς Δημήηριος 

 
Παπαδοπούλοσ  Μαρία 

 
ΠΕ Γεωπόνων 

 
Π.Ε. Πολιηικών Μητανικών 
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ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ   1
ο
  

Η παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ηελ παξαπάλσ κίζζσζε ησλ παξαθάησ κεραλεκάησλ κε ηνλ 

ρεηξηζκό ηνπο από ηνπο αλαδόρνπο (ζηελ ηηκή αλά ώξα ιεηηνπξγίαο κεραλήκαηνο είλαη ελζσκαησκέλε θαη ε 

δαπάλε  ηεο εξγαζίαο ηνπ ρεηξηζηή): 

 

Α/Α Είδος μητανήμαηος Ώρες λειηοσργίας 

1 Μίζζσζε εθζθαθέα θνξησηή από 70HP θαη άλσ κε ην ρεηξηζηή 200 

2 Μίζζσζε εθζθαθέα έσο 40HP κε ην ρεηξηζηή 100 

3 Μίζζσζε θνξησηή από 81HP έσο 90HP κε ην ρεηξηζηή 100 

4 Μίζζσζε θνξησηή από 91HP έσο 110HP κε ην ρεηξηζηή 100 

5 Μίζζσζε θνξησηή από 111HP έσο 140HP κε ην ρεηξηζηή 100 

6 Μίζζσζε θνξησηή από 141HP έσο 160HP κε ην ρεηξηζηή 100 

7 Μίζζσζε γεξαλνύ κε θαιάζη (κέγηζηεο αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 

20κ) κε ην ρεηξηζηή 
100 

8 Μίζζσζε πνιπκεραλήκαηνο κε αιαηνδηαλνκέα  θαη ιεπίδα ηζρύνο 200HP έσο 

300HP κε ην ρεηξηζηή 
100 

9 Μίζζσζε δηακνξθσηήξα (γθξέηληεξ) από 181HP έσο 200 HP κε ην ρεηξηζηή 147 

10 Μίζζσζε δηακνξθσηήξα (γθξέηληεξ) από 200 ΗΡ θαη πάλσ κε ην ρεηξηζηή 100 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

 

Γηα ηελ παξαπάλσ κίζζσζε ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο: 

 ηνπ Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ19/Α). 

Ν. 3463/ ΦΔΚ 114  Α/8-6-2006 Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο 

 ηεο 11389/8-3-1993 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) (ΦΔΚ 185/Β). 

 

 Σνπ Ν. 3463/ ΦΔΚ 114  Α/8-6-2006 Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο 

  

ΑΡΘΡΟ 3
ο 

Σα  ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κίζζσζεο θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 

1. Γηαθήξπμε 

2. Σηκνιόγην πξνζθνξάο (έληππν πξνζθνξάο) 

3. Σν ηηκνιόγην ηεο κειέηεο 

4. Ο Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο 

5. Η πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (.Τ.- ε παξνύζα) 

6. Η Σερληθή πεξηγξαθή 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ 

 

 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

«Μίζθωζη μητανημάηων για ηην 

ανηιμεηώπιζη καιρικών ζσνθηκών για ηη 

τρονική περίοδο 2015-2016»  

 

ΥΡΗΗ: 2015-2016  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 60/2015    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 55.000,00 € 
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ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

       Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ 

ππνρξεώζεσλ ησλ ρεηξηζηώλ ησλ κεραλεκάησλ σο θαη ηα έμνδα θίλεζεο θαη ζπληήξεζεο απηώλ. Η παξαιαβή ζα γίλεη 

από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη από ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ. Κακία επηπιένλ ακνηβή δελ πξόθεηηαη λα αλαγλσξηζζεί. Οη ηπρόλ επηπιένλ επηβαξύλζεηο (γηα θζνξέο 

κεραλεκάησλ, θαύζηκα, εξγαζία ηνπ ρεηξηζηή θ.α.) βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζπλππνινγηζζεί από ηνλ ίδην ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Η ακνηβή δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν 

θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

       Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ζύκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο παξά κόλν αλ εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ, άιισο ζα απνθιείνληαη από κειινληηθή ζπλεξγαζία κε 

ην Γήκν. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο 

          Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ νη ηδηνθηήηεο ησλ κηζζσκέλσλ κεραλεκάησλ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο 

ζσζηήο θαη αθίλδπλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηπρόλ δε δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζε ηξίηνπο, ζα βαξύλνπλ ηνπο ίδηνπο. Γηα 

θάζε δεκία πνπ ζα γίλεηαη ζην κεράλεκα θαη γηα θάζε αηύρεκα ζην ρεηξηδόκελν ην κεράλεκα πξνζσπηθό ή ζε ηξίηνπο 

αθέξαηα ηελ επζύλε ζα θέξεη ν κεηνδόηεο. Σν πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ην κεηνδόηε δελ δηαηειεί ζε 

εξγαζηαθή ζρέζε κεηά ηεο Τπεξεζίαο αιιά κεηά ηνπ κεηνδόηε. Ο δε κεηνδόηεο αλαιακβάλεη ηελ επζύλε θάζε 

απνδεκηώζεσο από αηύρεκα ζην πξνζσπηθό ηνπ κεραλήκαηνο απνξξένληνο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, 

όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ, ε δε ππεξεζία απαιιάζζεηαη από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

 Δπίζεο ν κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθό θαη επζύλεηαη γηα ηελ επηθόιιεζε ησλ ελζήκσλ 

ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί Ι.Κ.Α.  Η Τπεξεζία δελ θέξεη θακία επζύλε γηα αζηηθή απνδεκίσζε ηξίησλ 

γηα δεκηέο ή θζνξέο πνπ ζα πξνμελεζνύλ θαηά ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

           Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ή δεκηώλ νη ηδηνθηήηεο (αλάδνρνη) πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια 

κέηξα εμαζθαιίδνληαο ζηα κεραλήκαηά ηνπο, ηνπο αλαγθαίνπο βνεζνύο πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηνπο ρεηξηζηέο ζηηο 

θηλήζεηο ηνπο. Γηα θάζε αηύρεκα ή δπζηύρεκα ζην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ ή ζε ηξίηνπο ή γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ 

πξνθαιείηαη από ηνλ αλάδνρν βαξύλεηαη απνθιεηζηηθά ν ίδηνο. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

           Η εμόθιεζε ηνπ αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη αθνύ γίλεη πξώηα ε παξαιαβή ηεο εξγαζίαο από ηελ 

αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο.  

ΑΡΘΡΟ  9
ο 

           Οη ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζύκβαζεο θαη δελ αλαζεσξνύληαη γηα θαλέλα ιόγν θαη ζε θακηά πεξίπησζηλ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο ηεο 

ππεξεζίαο πνπ εκθαίλνληαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο 

           Ο αλάδνρνο ππνγξάθεη ηελ ζύκβαζε (ζπκθσλεηηθό) γηα ηελ κίζζσζε κεραλήκαηνο όπσο αλαθέξεηαη ζην 

ηηκνιόγην κειέηεο θαη ηνλ βαξύλεη θάζε λόκηκε θξάηεζε πνπ ηζρύεη θαηά ηνλ ρξόλν δεκνπξαηήζεσο. Η ζύκβαζε ή νη 

ζπκβάζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ ζα έρνπλ ηζρύ  έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2016. 

                                                                                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                        ΚΑΡΠΕΝΗΙ 22/12/2015                                              ΚΑΡΠΕΝΗΙ 22/12/2015 

                               Ο σνηάκηης                                                         Η Αναπληρώηρια Διεσθύνηρια                                                                

                   

                            Κεθαλάς Δημήηριος                                                       Παπαδοπούλοσ Μαρία                                                    

                                 ΠΕ Γεωπόνων                                                           ΠΕ  Πολιηικών Μητανικών      
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 

Άρθρο 1
Ο
  Μίζθφζη εκζκαθέα θορηφηή από 70HP και άνφ με ηο τειριζηή 

Πεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο κε ην ρεηξηζηή, ηα θαύζηκα όπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Τν κεράλεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

απνρηνληζκνύο θαη εξγαζίεο άξζεο θαηαπηώζεσλ γαησδώλ πιηθώλ πνπ απνθνιιήζεθαλ από ην πξαλέο αλάληη ηνπ 

δξόκνπ εμαηηίαο ηεο δηαβξσηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ παγεηνύ.  

      Τηκή αλά  ώξα ιεηηνπξγίαο 

Σιμή: Σριάνηα πένηε  εσρώ…….…………………………….……………………………............ (35,00 €) 

Άρθρο 2ο  Μίζθφζη εκζκαθέα έφς 40HP με ηο τειριζηή                    

Πεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο κε ην ρεηξηζηή, ηα θαύζηκα όπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Τν κεράλεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

απνρηνληζκνύο θαη εξγαζίεο άξζεο θαηαπηώζεσλ γαησδώλ πιηθώλ πνπ απνθνιιήζεθαλ από ην πξαλέο αλάληη ηνπ 

δξόκνπ εμαηηίαο ηεο δηαβξσηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ παγεηνύ.  

      Τηκή αλά  ώξα ιεηηνπξγίαο 

Σιμή: Σριάνηα πένηε εσρώ…….………………………………….……………………………...... (35,00 €) 

Άρθρο 3
Ο
  Μίζθφζη θορηφηή από 81HP έφς 90HP με ηο τειριζηή 

Πεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο κε ην ρεηξηζηή, ηα θαύζηκα όπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Τν κεράλεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

απνρηνληζκνύο θαη εξγαζίεο άξζεο θαηαπηώζεσλ γαησδώλ πιηθώλ πνπ απνθνιιήζεθαλ από ην πξαλέο αλάληη ηνπ 

δξόκνπ εμαηηίαο ηεο δηαβξσηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ παγεηνύ.  

      Τηκή αλά  ώξα ιεηηνπξγίαο 

Σιμή: Σριάνηα εσρώ…………….………………………………….……………………………... (30,00 €) 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ & 

ΔΙΚΣΤΩΝ  

 

 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

«Μίζθφζη μητανημάηφν για ηην 

ανηιμεηώπιζη καιρικών ζσνθηκών για ηη 

τρονική περίοδο 2015-2016»  

 

ΥΡΗΗ:2015 - 2016 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 60/2015    

Προϋπολογιζμός: 55.000,00 € 
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Άρθρο 4
Ο
  Μίζθφζη θορηφηή από 91HP έφς 110HP με ηο τειριζηή 

Πεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο κε ην ρεηξηζηή, ηα θαύζηκα όπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Τν κεράλεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

απνρηνληζκνύο θαη εξγαζίεο άξζεο θαηαπηώζεσλ γαησδώλ πιηθώλ πνπ απνθνιιήζεθαλ από ην πξαλέο αλάληη ηνπ 

δξόκνπ εμαηηίαο ηεο δηαβξσηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ παγεηνύ.  

      Τηκή αλά  ώξα ιεηηνπξγίαο 

Σιμή: Σριάνηα πένηε εσρώ……….………………………………….……………………………... (35,00 €) 

    Άρθρο 5
Ο
  Μίζθφζη θορηφηή από 111HP έφς 140HP με ηο τειριζηή 

Πεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο κε ην ρεηξηζηή, ηα θαύζηκα όπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Τν κεράλεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

απνρηνληζκνύο θαη εξγαζίεο άξζεο θαηαπηώζεσλ γαησδώλ πιηθώλ πνπ απνθνιιήζεθαλ από ην πξαλέο αλάληη ηνπ 

δξόκνπ εμαηηίαο ηεο δηαβξσηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ παγεηνύ.  

      Τηκή αλά  ώξα ιεηηνπξγίαο 

Σιμή: Σριάνηα οτηώ εσρώ……….………………………………….……………………………... (38,00 €) 

    Άρθρο 6
Ο
  Μίζθφζη θορηφηή από 141HP έφς 160 ΗΡ με ηο τειριζηή 

Πεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο κε ην ρεηξηζηή, ηα θαύζηκα όπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Τν κεράλεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

απνρηνληζκνύο θαη εξγαζίεο άξζεο θαηαπηώζεσλ γαησδώλ πιηθώλ πνπ απνθνιιήζεθαλ από ην πξαλέο αλάληη ηνπ 

δξόκνπ εμαηηίαο ηεο δηαβξσηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ παγεηνύ.  

      Τηκή αλά  ώξα ιεηηνπξγίαο 

Σιμή: αράνηα εσρώ……….………………………………….…………………………………..... (40,00 €) 

    Άρθρο 7
Ο
  Μίζθφζη γερανού με καλάθι (μέγιζηης ανσυφηικής ικανόηηηας ηοσλάτιζηον 20μ) με ηο 

τειριζηή 

Πεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο κε ην ρεηξηζηή, ηα θαύζηκα όπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Τν κεράλεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα  

θιάδεκα δέλδξσλ πνπ έρνπλ θαιύςεη ρώξν πάλσ από νδνύο θαη εκπνδίδνπλ ηελ δηέιεπζε νρεκάησλ  

      Τηκή αλά  ώξα ιεηηνπξγίαο 

Σιμή: αράνηα εσρώ……….………………………………….……………………………............ (40,00 €) 
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Άρθρο 8
Ο
 Μίζθφζη πολσμητανήμαηος με αλαηοδιανομέα  και λεπίδα ιζτύος 200HP έφς 300HP με ηο 

τειριζηή 

Πεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο κε ην ρεηξηζηή, ηα θαύζηκα όπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Τν κεράλεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

εξγαζίεο απνρηνληζκνύ θαη δηαζπνξάο άιαηνο ζην νδόζηξσκα. Τν αιάηη ζα παξέρεηαη ζηνλ αλάδνρν από ηελ 

ππεξεζία.  

      Τηκή αλά  ώξα ιεηηνπξγίαο 

Σιμή: αράνηα πένηε εσρώ………….……………………………….……………………………... (45,00 €) 

 Άρθρο 9
Ο
  Μίζθφζη  διαμορθφηήρα (γκρέινηερ) από 181HP έφς 200ΗΡ με ηο τειριζηή 

Πεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο κε ην ρεηξηζηή, ηα θαύζηκα όπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Τν κεράλεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

απνρηνληζκνύο θαη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ηνπ νδνζηξώκαηνο από γαηώδε πιηθά πνπ απνθνιιήζεθαλ από ην πξαλέο 

αλάληη ηνπ δξόκνπ εμαηηίαο ηεο δηαβξσηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ παγεηνύ.  

      Τηκή αλά  ώξα ιεηηνπξγίαο 

Σιμή: αράνηα πένηε εσρώ………….……………………………….……………………………... (45,00 €) 

Άρθρο 10
Ο
  Μίζθφζη  διαμορθφηήρα (γκρέινηερ) από 200ΗΡ και πάνφ με ηο τειριζηή 

Πεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο κε ην ρεηξηζηή, ηα θαύζηκα όπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ 

δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Τν κεράλεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

απνρηνληζκνύο θαη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ηνπ νδνζηξώκαηνο από γαηώδε πιηθά πνπ απνθνιιήζεθαλ από ην πξαλέο 

αλάληη ηνπ δξόκνπ εμαηηίαο ηεο δηαβξσηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ παγεηνύ.  

      Τηκή αλά  ώξα ιεηηνπξγίαο 

Σιμή: αράνηα οτηώ εσρώ……….……………………………….……………………………...... (48,00 €) 

   

                                                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            ΚΑΡΠΕΝΗΙ 22/12/2015                                                    ΚΑΡΠΕΝΗΙ 22/12/2015 

                 Ο σνηάκηης                                                                   Η Αναπληρώηρια Διεσθύνηρια                                                                

 

 

               Κεθαλάς Δημήηριος                                                             Παπαδοπούλοσ Μαρία                                                    

                   ΠΕ Γεφπόνφν                                                                ΠΕ  Πολιηικών Μητανικών                                                                                     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ  
ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ                  

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ  

     ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ : 

 
 

 
 

«Μίζθωζη μηχανημάηων για 

ηην ανηιμεηώπιζη καιρικών 
ζυνθηκών για ηη χρονική 

περίοδο 2015-2016» 
 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 

60/2015 

15/2015 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ  
ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ                  

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ  

     ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ : 

 
 

 
 

«Μίζθωζη μηχανημάηων για 

ηην ανηιμεηώπιζη καιρικών 
ζυνθηκών για ηη χρονική 

περίοδο 2015-2016» 
 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 

60/2015 

15/2015 
 

 

  
 

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 
Σηρ  επισείπηζηρ ή κοινοππαξίαρ, επισειπήζευν  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
με έδπα η………………………………οδόρ ………………………………απιθμ…………………… 

Σ.Κ. …………………Σηλ. …………………….Fax…………………… 

 
Ππορ: 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ 
 

Αθού έλαβα γνώζη ηηρ Διακήπςξηρ ηηρ Δημοππαζίαρ ηος έπγος πος αναγπάθεηαι ζηην 
επικεθαλίδα και ηυν λοιπών ζηοισείυν Δημοππάηηζηρ, καθώρ και ηυν ζςνθηκών εκηέλεζηρ 

ηηρ επγαζίαρ αςηήρ, ςποβάλλυ ηην παπούζα πποζθοπά και δηλώνυ όηι αποδέσομαι πλήπυρ 

και συπίρ επιθύλαξη όλα αςηά και αναλαμβάνυ ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ με ηο ακόλοςθο  
ποζοζηό έκπηυζηρ ανά είδορ μησανήμαηορ επί ηυν ηιμών ηος Σιμολογίος Μελέηηρ και ηος 

Πποϋπολογιζμού Μελέηηρ . 
 

---------------------------
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Α. ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

(Ε ΑΚΕΡΑΙΕ ΜΟΝΑΔΕ ΕΠΙ ΣΟΙ ΕΚΑΣΟ) 
 

 
 

 
 

Καππενήζι …….. /……/….. 

 
 

Ο Πποζθέπυν  
 

 

(Ονομαηεπώνςμο ςπογπαθόνηυν και ζθπαγίδα  επισειπήζευν) 
 

                                                                               
         

                 
 

                                

 
 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 
ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 
Μίζθυζη εκζκαθέα θοπηυηή από 70HP και άνυ με ηο 

σειπιζηή   

2 Μίζθυζη εκζκαθέα έυρ 40HP με ηο σειπιζηή 
  

3 Μίζθυζη θοπηυηή από 81HP έυρ 90HP με ηο σειπιζηή 
  

4 Μίζθυζη θοπηυηή από 91HP έυρ 110HP με ηο σειπιζηή 
  

5 Μίζθυζη θοπηυηή από 111HP έυρ 140HP με ηο σειπιζηή 
  

6 Μίζθυζη θοπηυηή από 141HP έυρ 160HP με ηο σειπιζηή 
  

7 
Μίζθυζη γεπανού με καλάθι (μέγιζηηρ ανςτυηικήρ 

ικανόηηηαρ ηοςλάσιζηον 20μ) με ηο σειπιζηή   

8 
Μίζθυζη πολςμησανήμαηορ με αλαηοδιανομέα  και λεπίδα 

ιζσύορ 200HP έυρ 300HP με ηο σειπιζηή   

9 
Μίζθυζη διαμοπθυηήπα (γκπέινηεπ) από 181HP έυρ 200 HP 

με ηο σειπιζηή   

10 
Μίζθυζη διαμοπθυηήπα (γκπέινηεπ) από 200 ΗΡ και πάνυ με 

ηο σειπιζηή   


