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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
ΧΡΗΣΗ: 2016
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2016
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.150,00 (με Φ.Π.Α.)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑ Φ Η
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην μίσθωση μηχανημάτων έργων μαζί με τον χειριστή τους
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου ώστε ο Δήμος Καρπενησίου να είναι σε ετοιμότητα για τις ανάγκες
πυροπροστασίας της περιόδου του 2016. Το οδικό δίκτυο (κυρίως το χωμάτινο) θα καθαριστεί από καταπτώσεις
από την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, επίσης θα γίνεται κλάδεμα δένδρων που εμποδίζουν ώστε να
διευκολύνεται η διέλευση των οχημάτων. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με τα μηχανήματα έργου του παρακάτω
πίνακα:
Α/Α

Ώρες
λειτουργίας

Είδος Μηχανήματος

1

Μίσθωση εκσκαφέα φορτωτή από 70HP και άνω με το χειριστή

180

2

Μίσθωση εκσκαφέα έως 40HP με το χειριστή

50

3

Μίσθωση φορτωτή από 91HP έως 110HPμε το χειριστή

100

4

Μίσθωση φορτωτή από 111HP έως 140HPμε το χειριστή

125

5

Μίσθωση γερανού με καλάθι (ανυψωτικής ικανότητας έως και 16μ) με το χειριστή

50

6

Μίσθωση γερανού με καλάθι (ανυψωτικής ικανότητας πάνω από 16μ) με το χειριστή

179

7

Μίσθωση διαμορφωτήρα (γκρέιντερ) από 160HP έως 190HP με το χειριστή

100

8

Μίσθωση διαμορφωτήρα (γκρέιντερ) από 191HP και πάνω με το χειριστή

160

Τα παραπάνω μηχανήματα έργου με τους χειριστές τους θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ώστε να
καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν οπουδήποτε και οποτεδήποτε εντός του οδικού δικτύου του Δήμου
Καρπενησίου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 45.150,00 € με Φ.Π.Α. και θα καλυφτεί
από πόρους που εξασφάλισε ο Δήμος Καρπενησίου από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης από τους Κ.Α.Π 2016 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, ενώ ο διαγωνισμός θα
διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 11389/8-3-1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
(ΦΕΚ 185/Β).
Καρπενήσι 21 Ιουνίου 2016
Ο Συντάκτης

Δημήτριος Τσελεπής
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

