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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών  της γενικής υπηρεσίας με τίτλο:  
«ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. 

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παρ. 9 εδ.  2  άρθρου 209   του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α » (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) 
και

5. Την Μελέτη υπ. Αριθ. 39 της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Συντήρησης 
Έργων και Πρασίνου - Αποκεντρωμένο Τμήμα Καθαριότητας Ανακύκλωσης 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του Δήμου, προϋπολογισμού 26.987,36 € που 
συντάχθηκε για τον σκοπό αυτό 

6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρισθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ. :  22REQ010334551 2022-04-06, ποσού 
26.987,36 € και cpv: 43310000-9, 34134200-7, 43312300-6, 16310000-1

7. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει εκδοθεί το με Αρίθμ. Πρωτ. Οικ. 
36182/7-4-2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα για την έκδοση Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης 

8. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α/α 398/2022 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωριστεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων 
του Δήμου

9. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, το οποίο έχει καταχωριστεί  στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ. :  22REQ010376748 2022-
04-12

10. Την αναγκαιότητα της γενικής υπηρεσίας με τίτλο  «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

    

Πληρ.: Απόστολος Γκούνης
Ταχ. Δ/νση: Καπλάνη 7, Ιωάννινα τ.κ. 45444
Τηλ.: 26513 61385
FAX.: 26510 74441
e-mail : agounis@ioannina.gr

ΑΔΑ: 6ΓΛΑΩΕΩ-Ω5Δ
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Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της γενικής υπηρεσίας με τίτλο:  «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ», προϋπολογιζόμενης  αξίας 
26.987,36 €  με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, όπως 
περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας και ειδικότερα:

  Α/Α ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ  ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ , ΙΣΧΥΟΣ 120  
HP   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ       ΩΡΕΣ 10

2
ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 
  ,  ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 10 t ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΩΡΕΣ 42

3 ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ( 
ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ) , ΙΣΧΥΟΣ  120 HP ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΩΡΕΣ 10

4 ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ (ΤΥΠΟΥ JCB) , 
ΙΣΧΥΟΣ  80 HP ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΩΡΕΣ 120

5 ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ  , ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 HP ΩΡΕΣ 10

6
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
( ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ)

ΩΡΕΣ 170

Β. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας/εργασίας  με τίτλο:  «ΜΙΣΘΩΣΗ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ», 
όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ

ΑΔΑ: 6ΓΛΑΩΕΩ-Ω5Δ
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ΜΕΛΕΤΗ    

«ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. 
ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: …39.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.987,36 €

Κ.Α.: 02.35.6233.005

ΑΔΑ: 6ΓΛΑΩΕΩ-Ω5Δ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά στην ανάθεση εκτέλεσης  
προληπτικών εργασιών πυροπροστασίας στη Δ.Ε. Παμβώτιδος    του Δήμου Ιωαννιτών 
σε ανάδοχο εργολάβο .

Η παρούσα μίσθωση των μηχανημάτων και οχημάτων αφορά  :

Τον καθαρισμό της παρόδιας βλάστησης , τον καθαρισμό Δημοτικών αδιαμόρφωτων 
οικοπέδων εντός των οικισμών από την αυτοφυή βλάστηση και τα μπάζα  και την πιθανή 
δημιουργία αντιπυρικών ζωνών  ,  σε  σημεία που θα υποδειχθούν από την αρμόδια 
Υπηρεσία  του Δήμου Ιωαννιτών εντός των ορίων της Δ.Ε. Παμβώτιδος για λόγους 
πυροπροστασίας. Τον ανάδοχο  βαρύνει  η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής  στους 
κατάλληλους χώρους απόθεσης και οι εργασίες εξυγίανσης των χώρων μετά την 
απομάκρυνση της βλάστησης  .

Έχοντας υπόψη : Τις  διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» ,τον 
N.4555/2018 –ΦΕΚ 133 / Α / 19-07-2018 - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι και τον Ν.4412/2016  
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών,  συντάσσεται από την Υπηρεσία 
μας η παρούσα μελέτη που αφορά την υλοποίηση μεικτής δημόσιας σύμβασης  και κύριο 
αντικείμενο την μίσθωση για εργασία .

Η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι  επτά χιλιάδων  ευρώ     (27.000,00 €) , 
με Φ.Π.Α. και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών του 
τρέχοντος έτους με ΚΑ 02.35.6233.005 και με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ»  

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

  Α/Α ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1
ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ  ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ , ΙΣΧΥΟΣ 120  
HP   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ       ΩΡΕΣ 10

2
ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 
  ,  ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 10 t ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΩΡΕΣ 42

3 ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ( 
ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ) , ΙΣΧΥΟΣ  120 HP ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΩΡΕΣ 10

4 ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ (ΤΥΠΟΥ JCB) , 
ΙΣΧΥΟΣ  80 HP ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΩΡΕΣ 120

5 ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ  , ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 HP ΩΡΕΣ 10

6
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
( ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ)

ΩΡΕΣ 170

ΑΔΑ: 6ΓΛΑΩΕΩ-Ω5Δ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΗ

ΜΟΝΑΔ
Α

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

CPV
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ  ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ , 
ΙΣΧΥΟΣ 120  HP   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΩΡΕΣ 43310000-9 10 65,00

650,00 €

2

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 
  ,  ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 10 t 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΩΡΕΣ
34134200-7

42 52,00

2.184,00 € 

3
ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ- 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ( ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ) , ΙΣΧΥΟΣ  
120 HP ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΩΡΕΣ

43312300-6

10 82,00 820,00 € 

4
ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
(ΤΥΠΟΥ JCB) , ΙΣΧΥΟΣ  80 HP 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΩΡΕΣ

43310000-9

120 52,00 6.240,00 €

5 ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ  
, ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 HP ΩΡΕΣ

43310000-9

10 82,00 820,00 €

6
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
( ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ)

ΩΡΕΣ

16310000-1

170 65,00 11.050,00 €
                     ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                        21.764,00           €

Φ.Π.Α. 24%                                                                                                                              5.223,36         €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                 26.987,36             €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

Η παρούσα μίσθωση των μηχανημάτων και οχημάτων αφορά    την 
εκτέλεση προληπτικών εργασιών πυροπροστασίας :

Τον καθαρισμό της παρόδιας βλάστησης , τον καθαρισμό Δημοτικών 
αδιαμόρφωτων οικοπέδων εντός των οικισμών από την αυτοφυή βλάστηση 
και την πιθανή δημιουργία αντιπυρικών ζωνών  ,  σε  σημεία που θα 

ΑΔΑ: 6ΓΛΑΩΕΩ-Ω5Δ
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υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία  του Δήμου Ιωαννιτών εντός των 
ορίων της Δ.Ε. Παμβώτιδος για λόγους πυροπροστασίας . Τον ανάδοχο  
βαρύνει  η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής  στους κατάλληλους χώρους 
απόθεσης και οι εργασίες εξυγίανσης των χώρων μετά την απομάκρυνση της 
βλάστησης  .

Ο ανάδοχος μαζί με την προσφορά  υποχρεούται  επί ποινή 
αποκλεισμού να υποβάλει  και   υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του 
Ν.1599/86,   στην οποία θα δηλώνονται  αναλυτικά  τα μηχανήματα και 
οχήματα  που θα χρησιμοποιηθούν , καθώς και  τα νομιμοποιητικά έγγραφα  
των οχημάτων , μηχανημάτων έργων  και χειριστών . (άδειες κυκλοφορίας, 
ασφαλιστήρια συμβόλαια, τέλη κυκλοφορίας , έγγραφα τεχνικού , κτλ . 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος ώστε να εφαρμόζονται άμεσα τα μέτρα 
ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, καθώς 
και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έμψυχου προσωπικού που 
θα χρησιμοποιηθεί . 

Επίσης είναι υπεύθυνος κατ’ αποκλειστικότητα, για οποιοδήποτε 
ατύχημα των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού.

Η   πληρωμή  του  αναδόχου   θα  γίνεται  µε   βάση  την   ωριαία 
απασχόληση 

των μηχανημάτων .Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος 
περιλαμβάνεται 

η πλήρης αποζημίωση για την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος, του 
χειριστή 

και του βοηθού χειριστή, όπου αυτό προβλέπεται) εκτός του Φ.Π.Α. 

Στις  τιμές μονάδας, συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς 
των μηχανημάτων από το σημείο που βρίσκονται στο σημείο που καλούνται 
από την Υπηρεσία καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσης τους, 
μετά το τέλος απασχόλησής τους.  Οι δαπάνες  αποκατάστασης τυχόν κάθε 
είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς 
που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών βαρύνει τον 
ανάδοχο .

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της 
συνεργασίας.

Β.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ  ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ , ΙΣΧΥΟΣ 

120  HP   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

ΑΔΑ: 6ΓΛΑΩΕΩ-Ω5Δ
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Τιμή μιας ώρας                               ΕΞΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ευρώ (65,00 €)

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Για τη  ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 

 (ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 10 t ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ) 

Τιμή μιας ώρας                               ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ευρώ (52,00 €)

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ( ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ) 
,  120 HP ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Τιμή μιας ώρας                               ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ   ευρώ (82,00 €)

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΜΙΣΘΩΣΗ  ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ  (ΤΥΠΟΥ JCB) , ΙΣΧΥΟΣ  80 HP ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

Τιμή μιας ώρας                               ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ευρώ (52,00 €)

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ  ,  ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 HP

Τιμή μιας ώρας                               ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ    ευρώ (82,00 €)

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

( ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ) 

Αναλυτικά περιλαμβάνει την μίσθωση χαρακτηρισμένου μηχανήματος έργου , που 
περιλαμβάνει πολυμηχάνημα η ελκυστήρα ,  το οποίο διαθέτει ειδικό  εξάρτημα 
(καταστροφέας) , που αποτελείτε από τηλεσκοπικό βραχίονα ελάχιστου μήκους 5,00μ , 
στον οποίο έχει προσαρμοστεί  ειδικός χορτοκοπτικός μηχανισμός (π.χ. μηχανισμός με 
σφυριά ) , με  δυνατότητα να κόβει και να καταστρέφει  χόρτα , βάτα , χονδρά κλαδιά και 
μικρά δένδρα. 

 Τιμή μιας ώρας    ΕΞΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ   ευρώ (65,00 €)

ΑΔΑ: 6ΓΛΑΩΕΩ-Ω5Δ
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η παρούσα μίσθωση των μηχανημάτων και οχημάτων σκοπό έχει την 
ανάθεση εκτέλεσης  προληπτικών εργασιών πυροπροστασίας :

Τον καθαρισμό της παρόδιας βλάστησης , τον καθαρισμό Δημοτικών 
αδιαμόρφωτων οικοπέδων εντός των οικισμών από την αυτοφυή βλάστηση 
και την πιθανή δημιουργία αντιπυρικών ζωνών  ,  σε  σημεία που θα 
υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία  του Δήμου Ιωαννιτών εντός των 
ορίων της Δ.Ε. Παμβώτιδος για λόγους πυροπροστασίας . 

Τον ανάδοχο  βαρύνει  η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής  στους κατάλληλους χώρους 

απόθεσης και οι εργασίες εξυγίανσης των χώρων μετά την απομάκρυνση της βλάστησης  .

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι  26.987,36 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια και η εκτέλεση της εργασίας, διέπονται από  τις διατάξεις :

▪ Του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
▪ Του  N.4555/2018 –ΦΕΚ 133 / Α / 19-07-2018 - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι
▪ Του Ν.4412/2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και 

Υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ  3Ο 

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία της εργασίας:

1. Τεχνική Έκθεση.

2.  Προμέτρηση.

3. Προϋπολογισμός.

4. Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

6. Οικονομική  Προσφορά. 

7. Τιμολόγιο Προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 4Ο 
Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αναλυτικά αναφέρεται στην 

μίσθωση συγκεκριμένων μηχανημάτων για τον καθαρισμό της παρόδιας 
βλάστησης , τον καθαρισμό Δημοτικών αδιαμόρφωτων οικοπέδων εντός των 
οικισμών από την αυτοφυή βλάστηση και την πιθανή δημιουργία αντιπυρικών 
ζωνών  ,  σε  σημεία που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία  του 

ΑΔΑ: 6ΓΛΑΩΕΩ-Ω5Δ
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Δήμου Ιωαννιτών εντός των ορίων της Δ.Ε.Παμβώτιδος  για λόγους 
πυροπροστασίας . Τον ανάδοχο  βαρύνει  η μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφής  στους κατάλληλους χώρους απόθεσης και οι εργασίες εξυγίανσης 
των χώρων μετά την απομάκρυνση της βλάστησης  .

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα ενδεδειγμένα μηχανήματα 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης .

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και 

οργάνωση, η οποία με την απαραίτητη υποστήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού 

που θα χρησιμοποιεί, θα του εξασφαλίζει συνεχώς και απρόσκοπτα τον καθαρισμό 

και την απομάκρυνση των ογκωδών από τα συγκεκριμένα σημεία . Οι 

διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική 

υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (τεχνικό προσωπικό, 

μηχανολογικός εξοπλισμός, κ.λπ.).

2. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του 

Δήμου Ιωαννιτών, που είναι η Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης , Συντήρησης 

Έργων και Πρασίνου , προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει 

ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας 

του.

3. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της 

εργασίας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 

4. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας 

κατάστασης που προκαλεί αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το 

προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών, χωρίς διακοπή.

5. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή σε μέρος αυτής 

από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου 

Ιωαννιτών η οποία προκύπτει μετά από αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.

6. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ 

ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Ιωαννιτών. 

7. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που 

πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση των 

εργασιών κλαδεύματος και ευθύνεται απεριόριστα για τις τυχόν ζημιές τις οποίες 

θα προξενήσει με υπαιτιότητά του προς τρίτους ή σε αντικείμενα. Για ατυχήματα ή 

ΑΔΑ: 6ΓΛΑΩΕΩ-Ω5Δ
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ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιοδήποτε 

τρίτο, ο Δήμος Ιωαννιτών δεν φέρει καμία ευθύνη και ανάδοχος έχει αποκλειστικά 

τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 
Ο ανάδοχος μαζί με την προσφορά  υποχρεούται  επί ποινή αποκλεισμού να 

υποβάλει  και   υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86,   στην οποία θα 
δηλώνονται  αναλυτικά  τα μηχανήματα και οχήματα  που θα χρησιμοποιηθούν , καθώς και  
τα νομιμοποιητικά έγγραφα  των οχημάτων , μηχανημάτων έργων και χειριστών  (άδειες 
κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, τέλη κυκλοφορίας, έγγραφα τεχνικού ελέγχου κτλ. 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 
1. Η έναρξη των εργασιών από μέρους του αναδόχου ξεκινάει από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης μεταξύ αυτού και του Δήμου Ιωαννιτών και η συνολική προθεσμία 
περάτωσης της ανατιθέμενης εργασίας έχει διάρκεια  που καθορίζεται από τη σύμβαση ή 
νωρίτερα από αυτή σε περίπτωση ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων εργασιών  πριν τη 
λήξη της. 

Συγκεκριμένα  ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία για τον 
προγραμματισμό των εργασιών. Η αρμόδια υπηρεσία θα ενημερώνει κάθε φορά τον 
ανάδοχο για τις προς εκτέλεση εργασίες, τον τόπο εργασίας καθώς και κάθε άλλη 
πληροφορία που θα διευκολύνει το έργο του. 

ΑΔΑ: 6ΓΛΑΩΕΩ-Ω5Δ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α ΕΙΔΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ CPV
ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ  ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ , 
ΙΣΧΥΟΣ 120  HP   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΩΡΕΣ 43310000-

9 10       
                  €

2

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 
  ,  ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 10 t 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΩΡΕΣ
34134200-

7 42

  €

3
ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ- 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ( ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ) , ΙΣΧΥΟΣ  
120 HP ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΩΡΕΣ

43312300-
6

10
               €

4
ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
(ΤΥΠΟΥ JCB) , ΙΣΧΥΟΣ  80 HP 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΩΡΕΣ

43310000-
9

120
                   €

5 ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ  
, ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 HP ΩΡΕΣ

43310000-
9

10

                €

6
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
( ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ)

ΩΡΕΣ

16310000-
1

170
                 €

       ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                       €

     Φ.Π.Α. 24%                                                                                                                                                      €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                              €

ΙΩΑΝΝΙΝΑ …
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 6ΓΛΑΩΕΩ-Ω5Δ
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                      ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 ΜΙΣΘΩΣΗ  ΦΟΡΤΩΤΗ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ , ΙΣΧΥΟΣ 120  HP   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Τιμή μιας ώρας                                                        ευρώ (                                   €)

ΑΡΘΡΟ 2ο 

  ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ 

 , ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 10 t  , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Τιμή μιας ώρας                                                                   ευρώ (                                           €)

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ( ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ) 
, 120  HP ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Τιμή μιας ώρας                                                  ευρώ (                                                 €)

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ (ΤΥΠΟΥ JCB) , ΙΣΧΥΟΣ  80 HP ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

Τιμή μιας ώρας                                                  ευρώ (                                    € )                                           

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ  , ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 HP

Τιμή μιας ώρας                                                  ευρώ (                                    € )

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Για τη  ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

( ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ) 

Αναλυτικά περιλαμβάνει την μίσθωση χαρακτηρισμένου μηχανήματος έργου , που 
περιλαμβάνει πολυμηχάνημα η ελκυστήρα ,  το οποίο διαθέτει ειδικό  εξάρτημα 
(καταστροφέας) , που αποτελείτε από τηλεσκοπικό βραχίονα ελάχιστου μήκους 5,00μ , 
στον οποίο έχει προσαρμοστεί  ειδικός χορτοκοπτικός μηχανισμός (π.χ. μηχανισμός με 
σφυριά ) , με  δυνατότητα να κόβει και να καταστρέφει  χόρτα , βάτα , χονδρά κλαδιά και 
μικρά δένδρα. 

ΑΔΑ: 6ΓΛΑΩΕΩ-Ω5Δ
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Τιμή μιας ώρας                                                                      ευρώ (                                         €)

                                                       

                                                        Ιωάννινα                                                     

                                                                Ο

                                                      ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΔΑ: 6ΓΛΑΩΕΩ-Ω5Δ
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