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 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ     Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

 

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης για µηχανήµατα έργου και µεταφορικά µέσα για τις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου. 

Ο ∆ήµος για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της πόλης για εκτέλεση τεχνικών και άλλων 

εργασιών (κατεδαφίσεις, χωµατουργικές εργασίες, συντήρηση οδών και πεζοδροµίων, 

συντήρηση οδικού φωτισµού και σηµατοδοτών, τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. και 

διαγράµµιση οδών, συντήρηση πάρκων και κοινοχρήστων χώρων, κλάδευση 

δεντροστοιχιών, αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων, αποµάκρυνση εγκαταλειµµένων 

οχηµάτων, κ.α.) διαθέτει συνεργεία εξοπλισµένα µε υλικά, εργαλεία και χρησιµοποιεί για τον 

σκοπό αυτό µηχανήµατα έργου. Επίσης ο ∆ήµος χρησιµοποιεί µεταφορικά µέσα για να 

οργανώσει πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις. Οι ανάγκες του ∆ήµου για την καθηµερινή 

(προγραµµατισµένη) και έκτακτη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών αρµοδιότητας και 

ευθύνης του σε όλη την πόλη, αλλά και εκτός πόλης (µεταφορές προσώπων) δεν µπορούν 

να καλυφθούν µε το διαθέσιµο (ιδιόκτητο) στόλο οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, τόσο 

γιατί αυτά δεν επαρκούν ως αριθµός, αλλά και γιατί δεν διαθέτει ο ∆ήµος όλα τα απαραίτητα 

µηχανήµατα και εκείνα που διαθέτει συχνά δεν βρίσκονται σε άρτια κατάσταση λειτουργίας 

λόγω παλαιότητας και τεχνικών ζηµιών. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η 

µίσθωση µηχανηµάτων έργου και µεταφορικών µέσων. 

Οι παραπάνω ανάγκες αποτυπώνονται κάθε φορά στον ετήσιο προϋπολογισµό του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης και στους αντίστοιχους κωδικούς. 

Με την µίσθωση θα καλυφθούν οι ανάγκες των ∆ιευθύνσεων: ∆ιεύθυνση Βιώσιµης 

Κινητικότητας και ∆ικτύων, ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων, ∆ιεύθυνση 

Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων, ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης 

Αστικού Περιβάλλοντος, ∆ιεύθυνση Πολιτισµού-Τουρισµού και Αυτοτελές Τµήµα 

∆ηµοσίων & ∆ιεθνών Σχέσεων του  ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016) µε κριτήριο επιλογής τη χαµηλότερη τιµή. 

 Η δαπάνη της µίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 641.548,72 €  και χρηµατοδοτείται 

από  τον  Προϋπολογισµό  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης  για  το  έτος  2017 µε τους εξής Κ.Α.: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ & 
Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ              

                   «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου και  
                     µεταφορικών µέσων» 

 

                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 648.368,72 € 

 
                           Αρ. µελέτης: 35/19-05-2017 

 
  



30.003/6233.01.01, 30.003/6234.01.01, 20.002/6233.01.01, 20.002/6234.01.01, 

30.002/6233.01.01, 30.002/6234.01.01, 20.001/6233.01.01, 20.001/6234.01.01, 

35/6233.01.01, 35/6234.01.01, 6474.20.01, 6471.03.01, 6471.01.01, 10.005/6433.01.01, 

10.005/6444.01.01, 10/6473.06.01. 

                                                                                          

                                                                                           Θεσσαλονίκη 18-05-2017 

 

 Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                      Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                ΤΜΗΜΑΤΟΣ                          ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
                                                                      
                                    
                       
 
Αστ. Αστεριάδης        Πασχ. Καλοµοίρη               Μ. Ζουρνά 



Ειδικοί Όροι 1 

 
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ              και µεταφορικών µέσων»  
∆ΗΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        
∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ  
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ   Αρ. µελέτης: 35/19-05-2017 

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ &                                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ    648.368,72 €  (µε Φ.ΠΑ  24%) 
 
 

 
 
 
 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 

Η παρούσα συγγραφή περιλαµβάνει τους ειδικούς όρους που διέπουν την µίσθωση 

Μηχανηµάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων για τις ανάγκες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

και αναπτύσσονται οι υποχρεώσεις των Αναδόχων.  

Η  µίσθωση µηχανηµάτων έργου και µεταφορικών µέσων (φορτηγά) για την 

εκτέλεση τεχνικών εργασιών, θα γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας 

(∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων, ∆ιεύθυνση Κατασκευών και 

Συντηρήσεων, ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης & ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων και 

∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)  η οποία θα υποδεικνύει στον ανάδοχο από 

την προηγούµενη τουλάχιστον ηµέρα το έργο ή τις θέσεις  εργασίας. Οι εργασίες αφορούν 

ενδεικτικά και µη περιοριστικά µεταφορές αποξηλωθέντων υλικών, φορτοεκφορτώσεις, 

αποξηλώσεις ασφαλτοτάπητα και σκυροδέµατος, διάστρωση και συµπύκνωση ασφαλτικού 

σκυροδέµατος, µεταφορά βαρέων µηχανηµάτων έργων οδοποιίας και περισυλλογή 

ογκωδών άχρηστων αντικειµένων.  

        Η µίσθωση µεταφορικών µέσων (λεωφορεία) θα γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας (∆ιεύθυνσης Πολιτισµού-Τουρισµού και Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων & ∆ιεθνών 

Σχέσεων). Τα δροµολόγια που θα εκτελούνται θα καθορίζονται ανάλογα µε τις ανάγκες των 

εκδηλώσεων. 

Η µίσθωση είναι διαιρετέα ανά είδος, όχι όµως ανά ποσότητα. ∆ηλαδή οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά µόνο για το σύνολο των ωρών - 

διαδροµών του κάθε είδους ξεχωριστά (κάθε α/α του προϋπολογισµού) και όχι για µία ή 

περισσότερες ώρες - διαδροµές των εν λόγω ειδών. ∆εν θα γίνονται δεκτές προσφορές για 

µέρος ποσοτήτων επί ποινή αποκλεισµού. 

Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να υπάρξουν υπερβάσεις στις ποσότητες και τις 

δαπάνες του προϋπολογισµού.  

 



Ειδικοί Όροι 2 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 Εκτός των αναφερόµενων στη διακήρυξη δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες 

οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τα ακόλουθα 
κατά περίπτωση: 

1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφεται το κάθε µηχάνηµα έργου και 

µεταφορικό µέσο που προσφέρει µαζί µε όλο τον κατάλληλο εξοπλισµό (εργαλεία, 

παρελκόµενα, µηχανήµατα, κ.λ.π.) αλλά και τα απαιτούµενα µεταφορικά µέσα (πλατφόρµες 

φόρτωσης) για τη παροχή των προβλεποµένων υπηρεσιών και την διεκπεραίωση των 

καθηκόντων τους. Στην υπεύθυνη δήλωση θα καταγράφονται αναλυτικά και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του κάθε µηχανήµατος έργου και µεταφορικού µέσου, τα οποία θα πρέπει 

να συµφωνούν µε τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιγράφονται στο 

τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 

2) Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των µηχανηµάτων έργου και των οχηµάτων 

µεταφορικών µέσων τα οποία θα διατίθενται προς µίσθωση, στην οποία να αποδεικνύονται 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων και οχηµάτων. 

4) Φωτοαντίγραφα των αποδείξεων πληρωµής των τελών κυκλοφορίας χρήσης τρέχοντος 

έτους των µηχανηµάτων έργου και των µεταφορικών µέσων. 

5) Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συµβολαίου των µηχανηµάτων και των οχηµάτων και 

φωτοαντίγραφα των αποδείξεων πληρωµής αυτών. 

6) Ότι τα µηχανήµατα που θα περιλαµβάνονται στην προσφορά, είναι σύµφωνα µε το 

∆13ε/0/9865/16-10-1995 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., δηλαδή είναι ταξινοµηµένα ως 

Μηχανήµατα Έργων (ΜΕ), όσα εξ’ αυτών εµπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. 

7) Άδεια οδικού µεταφορέα σύµφωνα µε το Π.∆. 346/2001 ως ισχύει ή για οδηγούς ταξί, 

Ειδική Επαγγελµατική Άδεια Οδήγησης Ε.∆.Χ. Αυτοκινήτου. 

8) Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων από ∆ηµόσιο ή 

Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 

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

ειδικής άδειας για τους χειριστές. 

10) Σε περίπτωση που τα µεταφορικά µέσα δεν είναι στο όνοµα της εταιρείας ή του 

φυσικού προσώπου που συµµετέχει στην δηµοπρασία, θα υποβάλλεται ιδιωτικό 

συµφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης µεταξύ του συµµετέχοντος και του ιδιοκτήτη των 

µεταφορικών µέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την 

πλήρη εκτέλεση αυτής. 

11) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας επιχείρησης από αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή και σε 

περίπτωση που ο συµµετέχων έχει την έδρα εκτός νοµού Θεσσαλονίκης, άδεια λειτουργίας 

του υποκαταστήµατος στον νοµό Θεσσαλονίκης. Προκειµένου για ταξί, ειδική 

επαγγελµατική άδεια ΤΑΧΙ. 

12) Φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού που έχει υπογράψει ο ιδιοκτήτης του φορτηγού µε  

εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 

1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», η οποία θα ισχύει για 

όλη την διάρκεια της σύµβασης του αναδόχου µε τον ∆ήµο και µέχρι την πλήρη εκτέλεση 

αυτής. 

 

 



Ειδικοί Όροι 3 

 Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του 

παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του 

συµµετέχοντος στην δηµοπρασία, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) 

εταιρείες, ή ένωση ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο 

φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται 

όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από 

µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης δεν µπορεί να συµµετέχει στην 

δηµοπρασία για λογαριασµό του υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικός 

σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής. 

Εφόσον ο Ανάδοχος θα κάνει χρήση “τρίτου φορέα” προκειµένου να εξασφαλίσει τον 

απαιτούµενο εξοπλισµό σε µηχανήµατα, υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά και για τα 

προσφερόµενα µηχανήµατα. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ- 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης αρχίζουν οι συµβατικές προθεσµίες, όπως 

ορίζονται στο Ν. 4412/16. Η διάρκεια λήξης της σύµβασης ορίζεται σε 24 µήνες από 
την υπογραφή της Σύµβασης. 

Εξαιρέσεις. Η χρονική ισχύς της σύµβασης θα υπολογίζεται από την υπογραφή της 

έως 31/12/2017,για τις διάφορες εκδηλώσεις (ΚΑ 6471.01.01), ενώ για τα ∆ηµήτρια (ΚΑ 

6471.03.01) θα έχει χρονική ισχύ από 1/9/2017 ή από την υπογραφή της εφόσον 

συναφθεί µετά την 1/9/2017 µέχρι 30/11/2017. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, την ορισµένη επιτροπή 

παραλαβής της µίσθωσης ή από εντεταλµένους για την επιτήρηση της κατά περίπτωση 

µίσθωσης υπαλλήλους, που ορίζονται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να συµµορφώνεται µε τις εντολές και υποδείξεις που του δίνονται από την Υπηρεσία 

καθώς και από όλους τους εντεταλµένους υπαλλήλους για αυτό το σκοπό. 

Το ότι η Υπηρεσία έχει την ευθύνη επιτήρησης της µίσθωσης δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν θα προκύψει από τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις, ή τους ισχύοντες Νόµους. 

 



Ειδικοί Όροι 4 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 

 Τα υπό µίσθωση µεταφορικά µέσα, πρέπει να είναι άρτια συντηρηµένα, να διαθέτουν 

ζώνες ασφαλείας, να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται (έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. κ.τ.λ.) 

ώστε να χρησιµοποιηθούν στην παροχή υπηρεσίας της προκαθορισµένης µετακίνησης και 

να πληρούν όλους τους κανόνες τις οδικής ασφάλειας. Τα προς µίσθωση µηχανήµατα θα 

πρέπει να καλύπτουν τις θεσµοθετηµένες προδιαγραφές και κανόνες ασφαλείας της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και ένα δεύτερο µηχάνηµα έργου ή 
µεταφορικό µέσο κατά περίπτωση, εκτός από αυτό που προσφέρει, το οποίο θα 
είναι ακριβώς των ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων. Ο ανάδοχος 
θα µπορεί να µισθώσει και τα δύο την ίδια µέρα αναλόγως των αναγκών του 
∆ήµου. Αυτός ο όρος ισχύει για τα α/α 3,8,19,20,40 του προϋπολογισµού. 
 Όλα τα µηχανήµατα έργου και οχήµατα µεταφορικών µέσων θα πρέπει κατά 

περίπτωση να φέρουν: 

• Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας (αρθ. 90 του Ν. 2696/99) 

• Να συνοδεύονται µε την άδεια κυκλοφορίας 

• Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης 

• Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά πληρωµής των τελών κυκλοφορίας (αρθ. 2 του 

Π.∆. 304/2000, τροποποίηση του Π.∆. 395/94) 

• Να φέρουν πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικού εφόσον πρόκειται για ανυψωτικό 

µηχάνηµα σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ανυψωτικών Μηχανηµάτων (αριθµ. οικ. 

15085/593 25-8-93) 

• Ο χειριστής του µηχανήµατος έργου να έχει την απαιτούµενη άδεια όπως ορίζει το 

Π.∆. 113/12 

 Τα υπό µίσθωση λεωφορεία, θα πρέπει να είναι άρτια συντηρηµένα, για να 

χρησιµοποιηθούν στην εκτέλεση των µετακινήσεων (εκδροµών), σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

προδιαγραφές του αρµοδίου Υπουργείου και θα πληρούν όλους τους κανόνες οδικής 

ασφάλειας. 

 Η εκτέλεση των µετακινήσεων (εκδροµών) θα γίνονται σε συνεννόηση µε το 

αρµόδιο Τµήµα του ∆ήµου, και µε βασική υποχρέωση του αναδόχου τήρησης του 

χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης (αναχώρηση – επάνοδο) του συµβατικού προγράµµατος. 

 Κατά τον χρόνο εκτέλεσης των µετακινήσεων (εκδροµών) ο ∆ήµος και ειδικότερα η 

αρµόδια υπηρεσία αυτού, διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί έλεγχο στα υπό µίσθωση 

οχήµατα, για την βεβαίωση της συµµόρφωσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του αρµοδίου 

Υπουργείου. Σε περίπτωση που αυτά δεν πληρούν τις προδιαγραφές του αρµοδίου 

Υπουργείου, τότε τα υπό µίσθωση οχήµατα θα αντικαθίστανται µε ευθύνη του αναδόχου. 

 Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε διάστηµα πέντε (5) το πολύ ηµερολογιακών 

ηµερών, από της ειδοποιήσεως του σε αντικατάσταση των τυχόν πιο πάνω 

«ελαττωµατικών» οχηµάτων, ο ∆ήµος δικαιούται κατά την κρίση του, να προβεί στην 

απόρριψη ή µείωση των υπολοίπων µετακινήσεων. 

 Επιπροσθέτως κατά την πραγµατοποίηση των προγραµµατιζόµενων µετακινήσεων 

(εκδροµών) και ενώ θα βρίσκονται καθ’ οδό για τον τόπο προορισµού ή κατά την 

επιστροφή, παρουσιαστεί βλάβη στο όχηµα (λεωφορείο), ο ανάδοχος αναλαµβάνει την 

υποχρέωση, σε περίπτωση µη δυνατής επισκευής του εν λόγω οχήµατος εντός ευλόγου 

χρονικού διαστήµατος, να µεριµνά µε ιδία έξοδα την µεταφορά των επιβαινόντων προς τον 

προορισµό τους µε άλλο µεταφορικό µέσο. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 

 
 Η Υπηρεσία ανάλογα µε τις  ανάγκες της, θα υποδεικνύει στον ανάδοχο τουλάχιστον 

από την προηγούµενη µέρα το έργο ή τις θέσεις  που θα εργαστεί. 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο µε ευθύνη της υπηρεσίας, αναβληθεί η εργασία την 

συγκεκριµένη µέρα, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση. Σε περίπτωση µη 

ανταπόκρισης του αναδόχου σε επανειληµµένες οχλήσεις της υπηρεσίας (τηλέφωνο, φαξ), 

αυτή µπορεί µονοµερώς να προβεί στην λύση της σύµβασης (έκπτωτος). 

 Τα χρήσιµα υλικά που θα προκύπτουν από τις εργασίες εκσκαφών – κατασκευών, 

ανήκουν στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης και θα µεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει η 

Υπηρεσία. Τα άχρηστα υλικά αποξηλώσεων - χωµατουργικών εργασιών θα αποµακρύνονται 

από τον χώρο του έργου µε ευθύνη του αναδόχου και θα µεταφέρονται σε χώρο εταιρείας 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 

1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Το κόστος  της 

διαχείρισης των υλικών από εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων θα επιβαρύνει 

αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δύναται να ζητήσει αποζηµίωση από 

το ∆ήµο σε καµία περίπτωση για το κόστος  της διαχείρισης των υλικών. 

 Ο Ανάδοχος των µισθωµένων φορτηγών θα πρέπει να έχει υπολογίσει µέσα 
στην τιµή της προσφοράς του, το κόστος  της διαχείρισης των υλικών από εταιρεία 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 
 Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης για την 

πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο προσφερόµενος εξοπλισµός (µηχανήµατα), 

ο οποίος πρέπει να είναι απαλλαγµένος από κάθε είδους δουλείες. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω δεν τηρείται, δικαιούται να απαιτήσει την 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής η οποία θα συνοδεύει την σύµβαση. Ο ∆ήµος 

Θεσσαλονίκης δικαιούται να προβεί στην µονοµερή λύση της σχετικής σύµβασης για τον 

λόγο αυτό, µε απόφαση του ∆.Σ. 

 Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε βάση την ωριαία απασχόληση των 

µηχανηµάτων. Ως ώρα έναρξης της εργασίας του µηχανήµατος θα λαµβάνεται η ώρα 

άφιξής του στον τόπο που απαιτείται η χρήση του και ώρα λήξης της εργασίας θα 

λαµβάνεται η ώρα περαίωσης της εργασίας. Ο χρόνος πορείας των µηχανηµάτων από τις 

εγκαταστάσεις του αναδόχου έως τον τόπο της εργασίας σε οποιαδήποτε απόσταση εντός 

των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ή έως τα µόνιµα εργοτάξια του ∆.Θ. 

(ενδεικτικά αναφέρονται: οδός Υψηλάντου 56 θεσσαλονίκη, 17ης Νοεµβρίου 77 Πυλαία, 

Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων όπισθεν media markt Πυλαία) καθώς επίσης και ο 

τρόπος µεταφοράς των µηχανηµάτων, αυτοκινούµενη µετακίνηση ή υποβοηθούµενης 

µεταφοράς (ρυµούλκηση ή µεταφορά µε φορτηγό – φορτωτή, επιβίβαση σε πλατφόρµα 

κτλ.) δεν θα αποζηµιώνεται επιπλέον και η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον µειοδότη. Όταν 

όµως τα µηχανήµατα θα µετακινούνται από έναν τόπο σε άλλο κατά την διάρκεια του 

ωραρίου εργασίας προκειµένου να συνεχίσουν προγραµµατισµένη ή έκτακτη εργασία, σε 

αυτή την περίπτωση θα πληρώνεται µε τιµή αναγόµενη σε ώρες λειτουργίας.  

 Ως χρόνος απασχόλησης για τα φορτηγά θα λαµβάνεται η ώρα άφιξής του στον τόπο 

της εργασίας του, οι φορτοεκφορτώσεις και οι τυχόν σταλίες που θα προκύψουν, η 

µεταφορά των υλικών στην εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, η επιστροφή του και 
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ούτω καθεξής έως την ώρα λήξης της ηµερήσιας εργασίας. Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται 

µέσα στο ηµεροµίσθιο: 

• να εκτελεί παράλληλη εργασία για άλλο εργοδότη 

• να φορτώνει επιπλέον ξένα υλικά στο δροµολόγιο του 

• να καθυστερεί επίτηδες το δροµολόγιο του σταµατώντας την πορεία του ή 

επιλέγοντας όχι την συντοµότερη διαδροµή. 

Στην περίπτωση της µίσθωσης των φορτηγών ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι 

η τιµή µονάδας στον προϋπολογισµό, είναι ανηγµένη µε βάση την απόσταση από το χώρο 

εργασίας µέχρι τις εταιρείες ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων οι οποίες εδρεύουν σε χώρο 

εντός του Νοµού Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει συνάψει συµφωνητικό 

µε εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων η οποία εδρεύει σε χώρο εκτός του Νοµού 

Θεσσαλονίκης, ο ανάδοχος δεν θα αποζηµιώνεται επιπλέον.   

 ∆εν νοείται σε καµιά περίπτωση άρνηση του αναδόχου να εκτελέσει εργασία σε 

οποιοδήποτε σηµείο του ζητηθεί εντός των ορίων του ∆ήµου. 

 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης δύο µηχανηµάτων µε ένα χειριστή, τα µηχανήµατα θα 

αποζηµιώνονται το καθένα χωριστά για τον πραγµατικό χρόνο εργασίας στον τόπο της 

εργασίας, δηλαδή την ώρα που το µηχάνηµα δεν θα χρησιµοποιείται δεν θα αποζηµιώνεται.  

 Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στον τρόπο αποζηµίωσης του φορτηγού και στον τρόπο και 

την συχνότητα των δροµολογίων, για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητα η εντολή 

εκτέλεσης του δροµολογίου από τον εκάστοτε υπεύθυνο συνεργείων του ∆ήµου. Χωρίς 

έγγραφη εντολή κανένα δροµολόγιο µεταφοράς µπαζών δεν θα αποζηµιώνεται. 

 Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα προληπτικά µέτρα για την 

αποφυγή τυχόν ατυχηµάτων και για οποιοδήποτε ατύχηµα στο προσωπικό του ή σε κάθε 

τρίτο, αυτός θα έχει την αποκλειστική ευθύνη. 

 Τυχόν ζηµιές που θα προκαλούνται από αµέλεια του αναδόχου θα επιδιορθώνονται 

αµέσως από τον ίδιο, διαφορετικά η επιδιόρθωση θα γίνεται από το ∆ήµο σε βάρος και για 

λογαριασµό του. 

 Οι χειριστές των µηχανηµάτων που θα απασχολεί ο ανάδοχος, θα πρέπει να είναι 

ικανοί, έµπειροι και να κατέχουν σχετικό δίπλωµα για κάθε µηχάνηµα που χρησιµοποιούν. 

Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές των χειριστών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο. Σε περίπτωση που οι χειριστές κριθούν ακατάλληλοι ή δεν συµµορφώνονται µε τα 

συµβατικά στοιχεία της µίσθωσης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, ο ∆ήµος θα µπορεί να 

ζητήσει την αντικατάστασή τους και ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί άµεσα. Αν 

διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβληµα συνεργασίας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων 

και πληροφοριών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαιτήσει την άµεση αντικατάσταση του 

χειριστή, θέτοντας µέχρι την υλοποίηση της το αντίστοιχο µηχάνηµα σε αργία αλλά και 

κάθε άλλου υπαλλήλου του αναδόχου απασχολουµένου στην εκτέλεση της εν λόγω 

σύµβασης για σχετικούς µε τους προαναφερθέντες λόγους. 

 Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώνει φθορά ή βλάβη σε κάποιο εξάρτηµα 

µηχανήµατος, που σαν αποτέλεσµα θα έχει τη µειωµένη απόδοσή του (πιστοποίηση από 

ειδικό τεχνίτη), θα έχει τη δυνατότητα να απαιτεί την αντικατάσταση του µηχανήµατος µε 

άλλο, ίδιας ιπποδύναµης. 

 Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην καθηµερινή απασχόληση µηχανηµάτων του 

αναδόχου, αλλά αυτό θα γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες αποκατάστασης ζηµιών που θα 

προκύπτουν στο οδικό δίκτυο του ∆ήµου ή οπουδήποτε παραστεί ανάγκη. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην άµεση ανταπόκριση όποτε του ζητηθεί, και θα πρέπει να διαθέτει τα 

απαιτούµενα µηχανήµατα οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδας και οποιαδήποτε ώρα της 
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ηµέρας, συµπεριλαµβανοµένων και των αργιών και Κυριακών. Σε περίπτωση που ο 

ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στην κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου µε το απαιτούµενο 

µηχάνηµα, ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα να καλέσει οποιοδήποτε άλλο µηχάνηµα για την 

αποκατάσταση της ζηµιάς, και η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

 Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και άλλες νόµιµες 

επιβαρύνσεις όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο της µίσθωσης. Την ηµέρα που θα 

απασχολείται µηχάνηµα θα συντάσσεται εντολή εργασίας του κάθε µηχανήµατος, µε 

ευθύνη του προϊσταµένου του Τµήµατος στην οποία θα αναγράφεται η ηµεροµηνία, το 

είδος και ο αριθµός κυκλοφορίας του µηχανήµατος, η τοποθεσία που απασχολήθηκε το 

µηχάνηµα, ο λόγος της απασχόλησης και οι ώρες εργασίας του µηχανήµατος. Η εντολή θα 

υπογράφεται από το χειριστή του µηχανήµατος, τον υπεύθυνο Μηχανικό του συνεργείου 

όπου απασχολήθηκε το µηχάνηµα και τον προϊστάµενο του Τµήµατος. 

 Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του ∆ήµου και του αναδόχου σχετικά µε τη 

λειτουργία της µεταξύ τους σύµβασης, πέραν της δυνατότητας προσφυγής στον 

Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ή και άλλων ανεξάρτητων αρχών ή 

ελεγκτικών οργάνων και οι δύο δικαιούνται να ορίσουν από ένα διαιτητή, αποσκοπώντας 

στην επίλυση των τυχόν διαφορών από τη σύµβαση. Εάν τούτο δεν επιτευχθεί το κάθε 

µέρος µπορεί να προσφύγει ανεξάρτητα στα αρµόδια δικαστήρια. 

 Ανεξάρτητα µε την έδρα του µηχανήµατος, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να 

προσφέρει άµεσα τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε σηµείο του οδικού δικτύου, 

αρµοδιότητας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

 Επίσης ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η οποία θα 

ορισθεί κατόπιν σχετικής απόφασης του εργοδότη, να διαθέσει ένα (1) επιπλέον µηχάνηµα 

ίδιου τύπου µε το µισθωµένο για τις ανάγκες, σε οποιοδήποτε σηµείο του οδικού δικτύου 

αρµοδιότητας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

 Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας, και τους 

όρους που αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη. 

 Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που 

συµµετέχουν στο διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής 

νοµοθεσίας και νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 Ρ / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta 

SpA), το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων υπηρεσιών δεν πρέπει 

να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα 

µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην 

παρούσα και εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε 

βάση την οποία δηµοπρατήθηκαν οι προς παροχή υπηρεσίες. 

 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε 

άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται 

από τις εργασίες του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από 

κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή 

να συµβάλει στην άµεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (λεωφορείο, ∆.Χ. επιβατικό) 

 

 Η εκκίνηση θα γίνεται από το χώρο που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία. Το δροµολόγιο 

που θα ακολουθείται κάθε φορά, οι ώρες αναχώρησης – αποχώρησης, τυχόν ενδιάµεσες 

στάσεις καθώς και ό,τι άλλο προκύψει, ρυθµίζονται ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας.  
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 Η ηµέρα πραγµατοποίησης των δροµολογίων µπορεί να είναι και Κυριακή ή 

οποιαδήποτε αργία ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 Για τις µεταφορές θα χρησιµοποιούνται λεωφορεία (πούλµαν) των 50, 35, 20 και 14 

θέσεων κατά περίπτωση, σύγχρονου τύπου, υπερυψωµένα, µε κλιµατισµό, τα οποία θα 

έχουν περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ και θα πληρούν όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. Σε περίπτωση 

βλάβης του  λεωφορείου  ή καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας, ο 

ανάδοχος υποχρεούται  να στείλει άλλο λεωφορείο ή εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό να 

στείλει επαρκή αριθµό ΤΑΞΙ (ένα ΤΑΞΙ ανά 4 άτοµα). Τα έξοδα µίσθωσης του εφεδρικού 

λεωφορείου ή των ΤΑΞΙ βαρύνουν αποκλειστικά και µόνον τον ανάδοχο. 

 Η εταιρία θα αναλάβει επίσης την ασφάλεια αστικής ευθύνης σε περίπτωση 

ατυχήµατος. 

 Ο µεταφορέας θα πρέπει να είναι αυστηρά συνεπής στις ώρες αναχώρησης που 

υποδεικνύει η υπηρεσία και να ενηµερώνει εγκαίρως για το ονοµατεπώνυµο και το κινητό 

τηλέφωνο του οδηγού έτσι ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία. Σε περίπτωση ακύρωσης 

κάποιας εκδήλωσης, θα ακυρωθεί και η αντίστοιχη µεταφορά, χωρίς να υπάρξει η 

αντίστοιχη τιµολόγηση. 

 Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Το 

µεταφορικό µέσο (λεωφορείο, ∆.Χ. επιβατικό) θα παραλαµβάνει τους επιβάτες από τα 

καθορισµένα µέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο 

ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και να ορισθεί νέο σηµείο 

επιβίβασης και αποβίβασης. 

 Ο χρόνος αναµονής των επιβατών στο σηµείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα 

δυνατός και ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του 

ωραρίου. 

 ∆εν θα επιβιβάζονται ξένα άτοµα. 

 Τα λεωφορεία θα φέρουν πληροφοριακές - ενηµερωτικές υποχρεωτικά πινακίδες που 

θα προσαρτώνται στο µπροστινό και στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου καθ' υπόδειξη της 

Υπηρεσίας. 

 Όλα τα οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των επιβατών, θα 

φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας και θα κινούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κ.Ο.Κ. Τα µεταφορικά µέσα θα έχουν επαρκή αριθµό θέσεων για τον αριθµό των επιβατών 

που θα µεταφέρουν. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθµοι ή 

όρθιοι επιβάτες. 

 Οι οδηγοί και οι συνοδοί τους που θα µεταφέρουν επιβάτες οφείλουν να είναι 

συνεργάσιµοι, να συµπεριφέρονται µε ευγένεια στους επιβάτες και να πειθαρχούν στις 

υποδείξεις των εντεταλµένων για την επίβλεψη της κατά περίπτωση µίσθωσης  υπαλλήλων 

ή των αναπληρωτών τους, θα είναι υγιείς και η συµπεριφορά τους θα είναι η αρµόζουσα, 

από κάθε άποψη. 

 Οι οδηγοί των οχηµάτων πρέπει, κατά τη µεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις 

ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από τη συµπεριφορά των επιβατών και να αντιµετωπίζουν 

ανάλογα τυχόν εµφανιζόµενα θέµατα. Προβλήµατα που τυχόν δηµιουργούνται από 

συµπεριφορά επιβατών και επισηµαίνονται από τον υπεύθυνο µεταφοράς, θα πρέπει να 

γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να 

αποφεύγονται περιπτώσεις, που µπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης - επιβατών - υπεύθυνων µεταφοράς. 
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Επίσης οφείλουν να µην έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα ασυµβίβαστα µε τον ρόλο τους. 

Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του µεταφεροµένου επιβάτη 

υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση. 

 Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχηµα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιµοποιείται από τον 

ανάδοχο για το έργο της µεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων 
των επιβαινόντων για ατυχήµατα και υλικές ζηµίες, όπως επίσης και την κατά νόµο 
ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζηµίες. Η 
διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συµβατικό χρόνο της σύµβασης 

µεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και 

τα λοιπά οχήµατα, που θα χρησιµοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόµενη από 

τον νόµο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωµατικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και 

για υλικές ζηµίες τρίτων. 

 Την ευθύνη των επιβατών από τη στιγµή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο 

µεταφορικό µέσο, µέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συµφωνηµένα σηµεία-

στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήµατος. 

 Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους επιβάτες, ποινικά και αστικά, για τυχόν 

τραυµατισµούς, όσο αυτοί βρίσκονται µέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήµατα, αλλά και 

κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους. 

 Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων και θα πρέπει να 

εφαρµόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόµο, για τις κείµενες ασφαλιστικές καλύψεις. 

 Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το 

δροµολόγιο για οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύµβαση, για µερικές µέρες 

ή και για ολόκληρο το χρόνο της σύµβασης, τότε αυτός είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει 

την Αναθέτουσα Αρχή. Τα ίδια επίσης ισχύουν και στην περίπτωση που ο µεταφορέας 

απεργεί. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις προβλεπόµενες από την 

σύµβαση κυρώσεις. 

 Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιήσουν οι µεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον 

προβλεπόµενο τεχνικό έλεγχο οχηµάτων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 Απαγορεύεται η, µε οποιοδήποτε τρόπο, µεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλο ή εν µέρει, 

δροµολογίων από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η µεταφορά άλλων επιβατών µαζί µε 

τους προβλεπόµενους καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους 

µεταφερόµενους επιβάτες. 

 Η µη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων 

άρθρων της παρούσας, επισύρει τις προβλεπόµενες διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, 

καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της συµβάσεως και των εξ’ αυτής 

απορρεουσών συνεπειών. Ο ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόµο και την 

Αναθέτουσα Αρχή, για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά 

και µόνο τυχόν ευθύνες. 

 Αν αποδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η 

αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει µονοµερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία 

ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το ήµισυ του ηµερησίου κόστους του δροµολογίου, στο οποίο 

εµφανίστηκε η παράβαση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό 

ύψος της ποινικής ρήτρας. 

 Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις: 
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• Χρησιµοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήµατος σε αντικατάσταση, 

δικαιολογηµένη ή µη, εγκεκριµένου οχήµατος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα 

οχήµατα για όλους τους επιβάτες. 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στην αφετηρία 

του ή στο τόπο προορισµού. 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση αναχώρησης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος από την 

αφετηρία του ή από τον τόπο προορισµού του για την επιστροφή των επιβατών. 

• Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του λεωφορείου ή άλλου οχήµατος και 

των στάσεων, εκτός από τεκµηριωµένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

• Απαράδεκτη συµπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους επιβάτες. 

• Απουσία συνοδού από τη διαδροµή, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

• Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να µεταφερθούν. 

Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου για τον φορέα οργάνου και η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει δροµολόγιο αδικαιολογήτως, 

τότε πέραν της µη απόδοσης σε αυτό του κόστους του δροµολογίου, επιβαρύνεται µε το 

σύνολο των εξόδων που θα πραγµατοποιήσει ο ∆ήµος για την αναπλήρωση του 

δροµολογίου και ως ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε αυτόν τουλάχιστον το ήµισυ του κόστους 

του δροµολογίου. Σε περίπτωση που η µη πραγµατοποίηση αδικαιολογήτως περισσοτέρων 

από πέντε (5) δροµολογίων του τµήµατος συνολικά ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε 

απόφαση του αρµόδιου για τον φορέα οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου . 

Η είσπραξη των προστίµων γίνεται µε παρακράτηση από τα οφειλόµενα στον 

ανάδοχο ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης µεταφορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά 

σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νοµοθεσίας που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

 Τα λεωφορεία να διαθέτουν κλιµατισµό, που θα αποδεικνύεται από βεβαίωση 

αρµοδίου φορέα του ∆ηµοσίου ή θα βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής.  

 Να έχουν όριο ηλικίας συνολικά στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή µέχρι 15 έτη. Αν 

το παραπάνω όριο δεν προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας να προσκοµισθεί υπεύθυνη 

δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της προσφέρουσας εταιρείας.  

 Να είναι ασφαλισµένα σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία για την αστική 

ευθύνη κάθε τρίτου συµπεριλαµβανοµένων και των επιβαινόντων, από θάνατο, σωµατική 

βλάβη ή υλικές ζηµίες, που ήθελαν υποστεί κατά τη λειτουργία τους.  
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ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

 

 ∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή των τιµών, για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Οι 

τιµές µονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αµετάβλητες καθ’ όλη την 

διάρκεια της σύµβασης και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο και σε καµιά περίπτωση δεν 

υπερβαίνουν τις τιµές της υπηρεσίας που εµφαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.  

Επίσης δεν προβλέπεται καµία αποζηµίωση µηχανήµατος έργου και µεταφορικού 

µέσου για τους εξής λόγους: 

1. Αναπροσαρµογή τιµήµατος λόγω αύξησης της τιµής του καυσίµου. 

2. Έξοδα διοδίων. Αφορά τα οχήµατα που κάνουν υπεραστικές διαδροµές. 

3. Μεταφορικά έξοδα για την επιπλέον πλατφόρµα που θα χρησιµοποιήσει για 

την µεταφορά βαρέων µηχανηµάτων έργου. 

4. Μεταφορικά έξοδα µηχανηµάτων και οχηµάτων από τις εγκαταστάσεις του 

αναδόχου µέχρι τον τόπο αναχώρησης ή το τόπο που εκτελούνται εργασίες ή 

τα εργοτάξια της Υπηρεσίας, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

της Υπηρεσίας. 

5. Έξοδα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Αφορά τα φορτηγά. 

6. Το κόστος του δεύτερου οδηγού για την εκτέλεση πολύωρων δροµολογίων, 

λόγω ανάπαυσης του πρώτου οδηγού, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 Ο Ανάδοχος κατά περίπτωση των παραπάνω θα πρέπει να έχει υπολογίσει µέσα στην 

τιµή της προσφοράς του, τυχόν αυξήσεις των καυσίµων, τα έξοδα των διοδίων, τα 

µεταφορικά έξοδα, το κόστος του δεύτερου οδηγού και το κόστος  της διαχείρισης των 

υλικών από εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε φορά το µηχάνηµα έργου ή µεταφορικό 

µέσο που πρόσφερε κατάλληλο προς εργασία και µε κατάλληλο προσωπικό (οδηγό, 

χειριστή, κλπ) που κατέχουν τις απαιτούµενες άδειες οδηγού - χειριστή.  

 Στην τιµή ανά ώρα λειτουργίας µηχανήµατος έργου ή µεταφορικού µέσου είναι 

ενσωµατωµένη και η δαπάνη της εργασίας του οδηγού-χειριστή-συνοδού. Στην τιµή κάθε 

µηχανήµατος πέραν της αµοιβής του χειριστή θα περιλαµβάνεται και η µεταφορά του 

µηχανήµατος από και προς το σηµείο των εργασιών, και ως χρόνος έναρξης υπολογισµού 

του ηµεροµισθίου λογίζεται η εγκατάσταση του αναδόχου στον τόπο του έργου. 

  Το µισθωµένο µηχάνηµα έργου ή µεταφορικό µέσο κατά την έναρξη της ηµερήσιας 

εργασίας οφείλει να είναι πλήρες καυσίµων και έτοιµο προς εργασία, µε τον κατάλληλο 
χειριστή - οδηγό σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο 

ίδιος ανάδοχος κληθεί για εργασία µε περισσότερα του ενός µηχανήµατα έργων οφείλει να 

προσκοµίσει το καθένα από αυτά επανδρωµένο µε τον κατάλληλο χειριστή – οδηγό. 
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Ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του 

µηχανήµατος έργου ή µεταφορικού µέσου που προσφέρει όπως: αποζηµίωση οδηγού-

χειριστού-συνοδού, καύσιµα, λιπαντικά, υλικά και εργασίες συντήρησης, τις απαραίτητες 

ασφαλιστικές εισφορές κλπ. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την λειτουργία 

και χρήση του µηχανήµατος έργου ή µεταφορικού µέσου. 

Ο ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τις εργασίες αυτοπροσώπως ή µε τον 

πληρεξούσιο που έχει ορίσει, ευρισκόµενος καθηµερινά επί τόπου του έργου. Ο ανάδοχος ή 

ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του πρέπει να είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία, πρέπει να 

είναι κάτοχος της απαιτούµενης για το µηχάνηµα άδειας, αποδεδειγµένης πείρας στον 

χειρισµό µηχανήµατος έργου ή οδήγησης µεταφορικού µέσου. 

Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση ή άµεση αποποµπή των 

απειθών, ανίκανων ή µη τίµιων χειριστών ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό του 

Αναδόχου. Για τις από δόλο ή αµέλεια πράξεις τους κατά την εκτέλεση της µίσθωσης, την 

πλήρη ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος. 

Το προσωπικό που θα χρησιµοποιείται από τον ανάδοχο δεν διατελεί σε εργασιακή σχέση 

µετά της Υπηρεσίας αλλά µετά του αναδόχου. Ο δε ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη κάθε 

αποζηµιώσεως από ατύχηµα στο προσωπικό του, απορρέοντος από τις διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα, όπως σήµερα ισχύουν, η δε υπηρεσία απαλλάσσεται από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Επίσης ο µειοδότης υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό και ευθύνεται για την 

επικόλληση των ενσήµων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί Ι.Κ.Α. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ 
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ 

 
Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασία τις Κυριακές 

και αργίες, σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τη νοµοθεσία, χωρίς ο Ανάδοχος να 

δικαιούται οποιασδήποτε πρόσθετης αποζηµίωσης πέρα από αυτά που προβλέπονται στην 

σύµβαση. 

Κατά την εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους 

σχετικούς νόµους και κανονισµούς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 

 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, 

ή στο προσωπικό του φορέα ανάθεσης των υπηρεσιών, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη 

λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται 

οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 
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Οποιαδήποτε ζηµιά στο µηχάνηµα έργου ή µεταφορικό µέσο, που προέρχεται από 

οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια των εργασιών, της µίσθωσης ή της 

στάθµευσης του µηχανήµατος στον χώρο του έργου, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι 

υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει µε δική του οικονοµική επιβάρυνση. Η Υπηρεσία δεν 

φέρει καµία ευθύνη για αστική αποζηµίωση τρίτων για ζηµιές ή φθορές που θα προξενηθούν 

κατά τον χρόνο λειτουργίας του µηχανήµατος. 

Οποιασδήποτε φύσεως ατυχήµατα στο προσωπικό του ή σε τρίτους καθώς και ζηµιές 

σε περιουσίες τρίτων ή στο χειριζόµενο µηχάνηµα έργου - µεταφορικό µέσο που 

αποδεδειγµένα οφείλονται σε αµέλεια ή και υπαιτιότητα του ιδίου ή του προσωπικού του, 

βαρύνουν αποκλειστικά και µόνον τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούµενα 

µέτρα ασφαλείας, που επιβάλλονται από τη νοµοθεσία σχετικά µε την Ασφάλεια και Υγιεινή 
των εργαζοµένων. Επίσης υποχρεούται να εφαρµόσει τα τυχόν προτεινόµενα από την 

Υπηρεσία, ή από τον Τεχνικό Ασφαλείας, πρόσθετα µέτρα ασφαλείας. 

Για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών οι ιδιοκτήτες (ανάδοχοι) πρέπει να λαµβάνουν τα 

κατάλληλα µέτρα εξασφαλίζοντας στα µηχανήµατά τους, τους αναγκαίους βοηθούς που θα 

διευκολύνουν τους χειριστές στις κινήσεις τους.  

  Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει, µε δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόµενα για 

κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι’ αυτές και έχει 

αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από 

δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόµενο σ’ αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από 

τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται για την εκτέλεση της σύµβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Το αντικείµενο της σύµβασης θα υπολογίζεται και θα τιµολογείται σε 
ωροµίσθια αποζηµίωση µίσθωσης µηχανήµατος και θα αφορά την απασχόληση 
του µισθωµένου µηχανήµατος έργου για πλήρες ηµεροµίσθιο εργασίας 6,50 ωρών 
όπως προσφέρθηκε από τον ανάδοχο στην προσφορά του. 

Ο χρόνος της ηµερήσιας εργασίας θα είναι η καθαρή απασχόληση του µισθωµένου 

µηχανήµατος έργου στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης από την λήψη της παρουσίας του χειριστού 

στον προσυµφωνηµένο µε τον επιβλέποντα µηχανικό τόπο εργασιών, έως την λήψη 

αποχώρησης του χειριστού. Σε περίπτωση απασχόλησης του µηχανήµατος για χρόνο 
µικρότερο των 6,50 ωρών ηµερησίως, θα καταγράφεται ο ακριβής χρόνος 
απασχόλησης και η αποζηµίωση θα υπολογίζεται αναλογικά. 

Σε περίπτωση βλάβης του µηχανήµατος κατά την διάρκεια των εργασιών, θα 

πιστοποιείται ο καθαρός χρόνος εργασίας και όχι ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή. 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν σύµφωνα  µε τη νοµοθεσία (Κοινοτική και Εθνική): Τα 
ωράρια οδήγησης και οι χρόνοι ανάπαυσης των οδηγών - χειριστών µηχανηµάτων έργων 
και µεταφορικών µέσων. Για την εκτέλεση πολύωρων δροµολογίων, ο ανάδοχος θα πρέπει 
να παρέχει, δύο οδηγούς που απαιτούνται για να µην υπάρξει καθυστέρηση λόγω 
ανάπαυσης του πρώτου οδηγού, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε αυτή την 
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περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος δύο οδηγών 
για τα συγκεκριµένα δροµολόγια. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ∆ΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε µέριµνα, δαπάνες και ευθύνη του παρόχου, 

θα τηρείται καθηµερινά ηµερολόγιο. 

 Ο Ανάδοχος εφ’ όσον του ζητηθεί — για να µην υπάρχουν διαφωνίες, υποχρεούται 

να προβαίνει κατ’ αντιπαράσταση µε την Υπηρεσία, στην καταγραφή του χρόνου της 

ηµερήσιας εργασίας σε ∆ελτία Εργασιών όπου θα καταγράφεται µεταξύ άλλων η 
ηµεροµηνία , οι ακριβείς ώρες εργασίας, η τοποθεσία, το είδος των εργασιών, και 

ενδεχοµένως οι σχετικές παρατηρήσεις. Το δελτίο εργασιών θα τηρείται εις διπλούν και θα 

υπογράφεται από την Υπηρεσία και από τον Ανάδοχο. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µπορεί πάντα 

να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων 

που προσιδιάζουν στη συγκεκριµένη ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και άλλων 

στατιστικών στοιχείων. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή 

συµπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται στο ηµερολόγιο. 

 Επίσης ο ανάδοχος των µισθωµένων φορτηγών έργου θα πρέπει να προσκοµίζει 

αντίγραφο από το αποδεικτικό ζυγολόγιο που πήρε από την εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων για την προσκόµιση σε αυτή των αποβλήτων που µετέφερε στο κάθε 

δροµολόγιο του.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ– ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
 Το πρόγραµµα εργασιών του κάθε αναδόχου θα ορίζεται εγκαίρως από το ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε τις τρέχουσες ανάγκες του. Σε περίπτωση εκτάκτων 
καταστάσεων ο ανάδοχος οφείλει να προσέρχεται προς εργασία εντός µέγιστου χρόνου δύο 
(2) ωρών από την ώρα κλήσης τους από την Υπηρεσία. 
 Στην περίπτωση που Ανάδοχος κληθεί προς εργασία και δεν παρουσιαστεί σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω ή δεν µπορεί να ανευρεθεί επανειληµµένα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα 
να κινήσει διαδικασία έκπτωσής του.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
 Η επίλυση διαφορών µεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
 
 Οι τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις (οι δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του 
προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη 
µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, 
µίσθωσης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, για φθορές µηχανηµάτων, καύσιµα, 
λιπαντικά, τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων, οι φόροι, τέλη, δασµοί, 
ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και θα πρέπει 
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να έχουν συνυπολογισθεί από τον ίδιο στην προσφορά του. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε 
καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη 
καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 Κάθε τιµή µονάδας του τιµολογίου προσφοράς περιλαµβάνει γενικά όλες τις κάθε 
είδους επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις κλπ. καθώς 
και τις κάθε είδους επιβαρύνσεις για εργασία του προσωπικού του κατά τις Κυριακές και 
λοιπές αργίες και κατά τις νυκτερινές ώρες. 
 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων συµπεριλαµβανοµένων και 
των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των χειριστών - οδηγών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγµατοποιείται αφού γίνει πρώτα η παραλαβή της 

εργασίας από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται 

από τις Οικονοµικές Υπηρεσίες του ∆ήµου. Καµία επιπλέον αµοιβή δεν πρόκειται να 

αναγνωρισθεί.  

 
ΑΡΘΡΟ 18ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 

προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι 

αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των δροµολογίων. ∆ροµολόγια που 

προκηρύχθηκαν µε την παρούσα και ενδεχοµένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο µε 

µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, παύουν να αποτελούν 

συµβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου. 

 Στις περιπτώσεις όπου η µεταφορά των επιβατών γίνεται µε συνδυασµό δροµολογίων ο 

ανάδοχος ή οι ανάδοχοι των δροµολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν 

µε τον αναγκαίο συγχρονισµό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις µεταφορά των 

επιβατών στον τελικό προορισµό τους. 

 Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο ανάλογο 

και εξίσου κατάλληλο σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άµεση και 

κανονική αντικατάσταση κάθε µεταφορικού µέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα 

µαταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δροµολογίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν 

είναι δυνατό ο µειοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των επιβατών µε τη χρήση του 

προσφορότερου µέσου (ταξί κλπ.). 

 Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δροµολόγια, την ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς 

και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια της σύµβασης, θα γίνονται µόνο από την Αναθέτουσα 

Αρχή και ύστερα από συνεννόηση µε τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί 

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. 

 Σε περίπτωση έγγραφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των επιβατών για πληµµελή 

εκτέλεση του δροµολογίου, που υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, η τελευταία, αφού 

ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλοµένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται την 

επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων. 

 Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 

4412/2016 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος 
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διαγωνισµού. Για την παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας θα διεξάγονται από 

υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι. 

 ∆ιαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερµηνεία ή εφαρµογή 

των όρων της σύµβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται µέσα στα πλαίσια της 

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα 

διέπεται από τους σχετικούς κανόνες δικαίου και αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια. 

 
Θεσσαλονίκη 18 - 05 -2017 

 
 Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                           ΤΜΗΜΑΤΟΣ                            ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
                                                             
                                                          
 
 
 
Αστ. Αστεριάδης     Πασχ. Καλοµοίρη                   Μ. Ζουρνά 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ              και µεταφορικών µέσων»  

∆ΗΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        

∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ  

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ   Αρ. µελέτης: 35/19-05-2017 

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ &                                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ     648.368,72 €  (µε Φ.ΠΑ  24%) 

            

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
 

Α. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
 

1. Φορτωτής (µε κάδο 2,5 έως 4m3). 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Ο φορτωτής θα πρέπει να διαθέτει αρθρωτό πλαίσιο, κινητήρα πετρελαιοκίνητο, ισχύος 125hp 
και άνω, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, µέγιστου ύψους απαλλαγής 3500mm τουλάχιστον. Θα 
είναι λαστιχοφόρος µε κάδο 2,5 έως 4 m3. Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, 
πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
2. Φορτωτής (µε κάδο έως 2,5m3). 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Ο φορτωτής θα πρέπει να διαθέτει αρθρωτό πλαίσιο, κινητήρα πετρελαιοκίνητο, ισχύος 110KW 
και άνω, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, µέγιστου ύψους απαλλαγής 3500mm τουλάχιστον. Θα 
είναι λαστιχοφόρος µε κάδο 2,5 έως 4 m3. Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, 
πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
3. Φορτωτής - Εκσκαφέας (τύπου JCB) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Ο φορτωτής - εκσκαφέας θα είναι λαστιχοφόρος και θα πρέπει να διαθέτει κινητήρα 
πετρελαιοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, µηχανικής ισχύος 110 HP και άνω. Τσάπα µε 
κάδο µεγέθους 0,25m3, σφύρα µε τουλάχιστον 1250 κρούσεις το λεπτό ενέργεια κρούσης 850 
joules και πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 150bar, κάδο µε νύχια (ανοιγόµενο) µεγέθους 1m3 & 
τηλεσκοπικό βραχίονα τουλάχιστον 4,5m. Θα πρέπει να έχει ικανότητα σκαψίµατος τουλάχιστον 
5,5m βάθους, µέγιστη δύναµη εκσκαφής τουλάχιστον 6000Kgr και ανυψωτική δυνατότητα 
τουλάχιστον 3500Kgr. Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη 
κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
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4. Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας µε αρπάγη  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Ο εκσκαφέας θα είναι ερπυστριοφόρος και θα πρέπει να διαθέτει κινητήρα πετρελαιοκίνητο 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, µηχανικής ισχύος 135 Ps και άνω, για τη συλλογή ογκωδών και 
ΑΕΚΚ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, 
πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
5. ∆ιαµορφωτής γαιών-Ισοπεδωτής (grader) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Ο διαφορφωτήρας θα πρέπει να διαθέτει κινητήρα πετρελαιοκίνητο αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας, µηχανικής ισχύος 140 Hp και άνω, για εργασίες οδοποιίας του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης. Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη 
κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
6. Kαλαθοφόρο όχηµα ΜΕ ύψους εργασίας 9µ.  
Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για ηλεκτρολογικές εργασίες στο δίκτυο δηµοτικού φωτισµού 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Θα προτιµηθεί το διπλοκάµπινο, χωρίς όµως να αποκλείονται από το 
διαγωνισµό και τα µηχανήµατα έργου µε µονή καµπίνα. Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, 
ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες 
προδιαγραφές. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά : 
• Θα πρέπει να µπορεί να βγάζει το καλάθι του: 

Σε πλάγια προβολή 4 µέτρων και σε ύψος εργασίας 4 µέτρων  
• Το µεικτό βάρος του οχήµατος θα είναι τουλάχιστον 3,5t 
• Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα είναι συνδυασµός αρθρωτής και τηλεσκοπικής διάταξης, µε 

ικανότητα ανύψωσης τουλάχιστον 220kg. Θα προσκοµιστεί το διάγραµµα στο οποίο θα 
απεικονίζεται η ανυψωτική ικανότητα του οχήµατος κατά την πλευρική κίνηση του καλαθιού. 

• Το καλάθι θα έχει χώρο για δύο (2) άτοµα τα οποία να µπορούν να εργάζονται άνετα. Θα 
διαθέτει δύο άγκιστρα για ζώνες ασφαλείας (µε τις ζώνες) και µπάρα, στην πλευρά του 
καλαθιού από την οποία θα εισέρχεται το προσωπικό εργασίας και η οποία θα ασφαλίζει 
µετά την είσοδο τους. Θα είναι κατασκευασµένο από υλικά τα οποία θα παρέχουν 
προστασία από ηλεκτροπληξία στους εργαζόµενους.  

Το καλάθι θα συνοδεύεται µε πιστοποιητικό αρµόδιου φορέα για προστασία από τάση 1000V 
τουλάχιστον. Η ηλεκτρική µόνωση για 1000 V θα εφαρµόζεται µεταξύ του βραχίονα και του 
καλαθιού εργασίας. 
 
 
7. Καλαθοφόρο όχηµα ΜΕ ύψους εργασίας 16µ 
Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιηθεί για ηλεκτρολογικές εργασίες στο δίκτυο δηµοτικού φωτισµού 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Θα προτιµηθεί το διπλοκάµπινο, χωρίς όµως να αποκλείονται από το 
διαγωνισµό και τα µηχανήµατα έργου µε µονή καµπίνα. Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, 
ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες 
προδιαγραφές. 
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά : 
• Θα πρέπει να µπορεί να βγάζει το καλάθι του: 

α. Σε πλάγια προβολή 8 µέτρων και σε ύψος εργασίας 10 µέτρων  
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β. Σε πλάγια προβολή 5 µέτρων και σε ύψη εργασίας από 3 έως 5 µέτρα 
• Το µεικτό βάρος του οχήµατος θα είναι τουλάχιστον 5t 
• Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα είναι συνδυασµός αρθρωτής και τηλεσκοπικής διάταξης, µε 

ικανότητα ανύψωσης τουλάχιστον 220kg. Θα προσκοµιστεί το διάγραµµα στο οποίο θα 
απεικονίζεται η ανυψωτική ικανότητα του οχήµατος κατά την πλευρική κίνηση του καλαθιού. 

• Το καλάθι θα έχει χώρο για δύο (2) άτοµα τα οποία να µπορούν να εργάζονται άνετα. Θα 
διαθέτει δύο άγκιστρα για ζώνες ασφαλείας (µε τις ζώνες) και µπάρα, στην πλευρά του 
καλαθιού από την οποία θα εισέρχεται το προσωπικό εργασίας και η οποία θα ασφαλίζει 
µετά την είσοδο τους. Θα είναι κατασκευασµένο από υλικά τα οποία θα παρέχουν 
προστασία από ηλεκτροπληξία στους εργαζόµενους.  

Το καλάθι θα συνοδεύεται µε πιστοποιητικό αρµόδιου φορέα για προστασία από τάση 1000V 
τουλάχιστον. Η ηλεκτρική µόνωση για 1000 V θα εφαρµόζεται µεταξύ του βραχίονα και του 
καλαθιού εργασίας. 
 
8. Φορτωτής Μίνι, πλάτους max 1,60m (διαβολάκι) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Ο φορτωτής θα είναι λαστιχοφόρος (τύπου case, bobcat) και θα πρέπει να διαθέτει κινητήρα 
πετρελαιοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, µηχανικής ισχύος 110 HP και άνω. Κάδο 
µεγέθους 1m3. Θα πρέπει να έχει ικανότητα φόρτωσης ύψους τουλάχιστον 3m, µέγιστου ύψους 
απαλλαγής 2300mm τουλάχιστον. Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, 
πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
9. ∆ιανοµέας ασφαλτικού γαλακτώµατος (τύπου Federal) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Ο διανοµέας θα πρέπει να διαθέτει κινητήρα πετρελαιοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 
µηχανικής ισχύος 380 HP και άνω. Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, 
πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
10. ∆ιαστρωτήρας ασφαλτοσκυροδέµατος (finisher) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Ο διαστρωτήρας θα πρέπει να διαθέτει κινητήρα πετρελαιοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 
µηχανικής ισχύος 150 HP και άνω. Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, 
πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
11. Οδοστρωτήρας ελαφρύς 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Ο οδοστρωτήρας θα πρέπει να διαθέτει δόνηση, κινητήρα πετρελαιοκίνητο αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας, µηχανικής ισχύος 100 HP και άνω, και βάρος 8 tn και άνω. Θα έχει περάσει έλεγχο 
ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες 
προδιαγραφές. 
 
 
12. Φρέζα ασφαλτικού 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Η φρέζα θα πρέπει να διαθέτει κινητήρα πετρελαιοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 
µηχανικής ισχύος 380 HP και άνω. Να έχει δυνατότητα πλάτους κοπής 1,5-2,0m. Θα έχει 
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περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες 
τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
13. Όχηµα µεταφοράς βαρέων µηχανηµάτων οδοποιίας  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Το όχηµα θα πρέπει να έχει δυνατότητα φόρτωσης βαρέων µηχανηµάτων έργου όπως φρέζα, 
οδοστρωτήρα, finisher µε συρόµενη πλατφόρµα χαµηλή, τύπου jumbo, µε ελάχιστη ικανότητα 
φόρτωσης 6tn/τροχό. Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη 
κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
14. Όχηµα ρυµούλκησης οχηµάτων έως 3,5tn 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Το όχηµα θα πρέπει να έχει δυνατότητα ρυµούλκησης οχηµάτων έως 3,5tn. Θα έχει περάσει 
έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις 
νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
15. Όχηµα ρυµούλκησης οχηµάτων άνω των 3,5tn 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Το όχηµα θα πρέπει να έχει δυνατότητα ρυµούλκησης οχηµάτων από 3,5tn. έως 30tn. Θα έχει 
περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες 
τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
16. Όχηµα µεταφοράς οχηµάτων µε συρόµενη πλατφόρµα µε γερανό αυτοφόρτωσης 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Το όχηµα θα πρέπει να έχει δυνατότητα φόρτωσης µηχανηµάτων έργου όπως φορτωτής και 
φορτηγών, απορριµµατοφόρων έως 20tn µε συρόµενη πλατφόρµα. Το όχηµα θα πρέπει να 
διαθέτει γερανό αυτοφόρτωσης. Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, 
πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
17. Γερανοφόρο όχηµα µικτού φορτίου 15 tn για τη µεταφορά ιστών φωτισµού 
µικτού φορτίου 15 tn για τη µεταφορά ιστών φωτισµού (ξύλινων, µεταλλικών ή τσιµεντένιων) 
βραχιόνων κ.λπ. Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη 
κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά : 
• Μικτό φορτίο οχήµατος: 15 tn 
• ∆ιαστάσεις καρότσας (περίπου): 6000mm X 2500mm X 700mm (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) 
• Σταθερή καρότσα η οποία θα φέρει καβαλέτα (και στο µπροστινό τµήµα της και στο πίσω) 

για τη µεταφορά ιστών ηλεκτροφωτισµού µήκους έως 10µ, οι οποίοι θα τοποθετούνται κατά 
το µήκος της καρότσας. 

• Μήκος τηλεσκοπικού γερανού: ≥7000 mm 
• Ανυψωτική ικανότητα γερανού(σε οριζόντια έκταση): ≥3.300kg στα 3m 
• Γωνία περιστροφής: 360ο 
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18. Γερανός ανύψωσης οχηµάτων έως και 40tn 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Ο γερανός θα πρέπει να έχει δυνατότητα ανύψωσης οχηµάτων έως 40tn. . Θα έχει περάσει 
έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις 
νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
 
 

Β. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 

 
19. Φορτηγό ανατρεπόµενο ∆.Χ,  ωφέλιµου φορτίου 10tn-15tn 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Το φορτηγό θα πρέπει να έχει ανατρεπόµενη καρότσα ωφέλιµου φορτίου 10tn-15tn. µε 
κουκούλα και θα είναι 2 αξόνων. Το φορτηγό θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική 
κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 Τα άχρηστα υλικά αποξηλώσεων - χωµατουργικών εργασιών θα αποµακρύνονται από 
τον χώρο του έργου, µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή 
του, σε χώρο εταιρείας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Ο Ανάδοχος 
των µισθωµένων φορτηγών θα πρέπει να έχει υπολογίσει µέσα στην τιµή της προσφοράς του, το 
κόστος  της διαχείρισης των υλικών από εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

 
 
20. Φορτηγό ανατρεπόµενο ∆.Χ,  ωφέλιµου φορτίου 19 tn και άνω 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Το φορτηγό θα πρέπει να έχει ανατρεπόµενη καρότσα ωφέλιµου φορτίου 19tn. και άνω µε 
κουκούλα και θα είναι 4 αξόνων. Το φορτηγό θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική 
κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές 
 Τα άχρηστα υλικά αποξηλώσεων - χωµατουργικών εργασιών θα αποµακρύνονται από 
τον χώρο του έργου, µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή 
του, σε χώρο εταιρείας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Ο Ανάδοχος 
των µισθωµένων φορτηγών θα πρέπει να έχει υπολογίσει µέσα στην τιµή της προσφοράς του, το 
κόστος  της διαχείρισης των υλικών από εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

 
 
21. Λεωφορείο µεταφοράς προσωπικού 22 θέσεων για µεταφορές εντός του ∆ήµου 
Το λεωφορείο θα χρησιµοποιείται για τις µεταφορές των εργαζοµένων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης,  
θα είναι σύγχρονου τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας για όλες τις 
θέσεις (οδηγού, συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική 
κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
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22. Λεωφορείο 35 Θέσεων για µονοήµερη διαδροµή Θεσσαλονίκη-Βεργίνα- Βέροια-
Θεσσαλονίκη. Αναχώρηση Θεσσαλονίκη 08:00 και επιστροφή 20:00 
Το λεωφορείο θα χρησιµοποιηθεί για µονοήµερη διαδροµή Θεσσαλονίκη-Βεργίνα- Βέροια-
Θεσσαλονίκη. Θα είναι σύγχρονου τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες 
ασφαλείας για όλες τις θέσεις (οδηγού, συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει 
έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις 
νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
23. Λεωφορείο 20 Θέσεων για ξεναγήσεις εντός Θεσσαλονίκης για 3ωρη απασχόληση. 
Από τις 08:00 το πρωί έως τις  20:00. 
Το λεωφορείο θα χρησιµοποιείται για ξεναγήσεις εντός Θεσσαλονίκης. Θα είναι σύγχρονου 
τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας για όλες τις θέσεις (οδηγού, 
συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, 
πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
24. Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή από Θεσσαλονίκη προς Βεργίνα και 
επιστροφή 
Το λεωφορείο θα χρησιµοποιηθεί για µονοήµερη διαδροµή Θεσσαλονίκη-Βεργίνα- Βέροια-
Θεσσαλονίκη. Θα είναι σύγχρονου τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες 
ασφαλείας για όλες τις θέσεις (οδηγού, συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει 
έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις 
νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
25. Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή από Θεσσαλονίκη προς Νάουσα και 
επιστροφή 
Το λεωφορείο θα χρησιµοποιηθεί για µονοήµερη διαδροµή από και προς Νάουσα. Θα είναι 
σύγχρονου τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας για όλες τις θέσεις 
(οδηγού, συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, 
πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
26. Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή από Θεσσαλονίκη προς Βέροια και 
επιστροφή 
Το λεωφορείο θα χρησιµοποιηθεί για µονοήµερη διαδροµή από και προς Βέροια. Θα είναι 
σύγχρονου τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας για όλες τις θέσεις 
(οδηγού, συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, 
πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
27. Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή από Θεσσαλονίκη προς Πέλλα και 
επιστροφή 
Το λεωφορείο θα χρησιµοποιηθεί για µονοήµερη διαδροµή από και προς Πέλλα. Θα είναι 
σύγχρονου τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας για όλες τις θέσεις 
(οδηγού, συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, 
πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
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28. Λεωφορείο 20 θέσεων για  ηµερήσια διαδροµή από Θεσσαλονίκη προς Βεργίνα και 
επιστροφή 
Το λεωφορείο θα χρησιµοποιηθεί για µονοήµερη διαδροµή από και προς Βεργίνα. Θα είναι 
σύγχρονου τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας για όλες τις θέσεις 
(οδηγού, συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, 
πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
29. Λεωφορείο 20 θέσεων για  ηµερήσια διαδροµή από Θεσσαλονίκη προς Πέλλα και 
επιστροφή 
Το λεωφορείο θα χρησιµοποιηθεί για µονοήµερη διαδροµή από και προς Πέλλα. Θα είναι 
σύγχρονου τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας για όλες τις θέσεις 
(οδηγού, συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, 
πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
30. Λεωφορείο 50 θέσεων για δεκαοκτώ (18) ξεναγήσεις εντός Θεσσαλονίκης για 3ωρη 
απασχόληση 
Το λεωφορείο θα χρησιµοποιείται για ξεναγήσεις εντός Θεσσαλονίκης. Θα είναι σύγχρονου 
τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας για όλες τις θέσεις (οδηγού, 
συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, 
πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
31. Λεωφορείο 20 θέσεων για επτά (7) ξεναγήσεις εντός Θεσσαλονίκης για 3ωρη 
απασχόληση 
Το λεωφορείο θα χρησιµοποιείται για ξεναγήσεις εντός Θεσσαλονίκης. Θα είναι σύγχρονου 
τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας για όλες τις θέσεις (οδηγού, 
συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, 
πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
32. Λεωφορείο 20 θέσεων για πέντε (5) διαδροµές από Αεροδρόµιο - Κέντρο πόλεως και 
Κέντρο πόλεως -Αεροδρόµιο. Θα είναι σύγχρονου τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε 
ζώνες ασφαλείας για όλες τις θέσεις (οδηγού, συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει 
έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις 
νόµιµες προδιαγραφές. 

 
 

33. Λεωφορεία 20 θέσεων για 16 διαδροµές από 1/9 έως 31/11/2017 Οι 8 διαδροµές αφορούν 
την µετακίνηση από αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο και οι άλλες 8 διαδροµές είναι από ξενοδοχείο 
προς Αεροδρόµιο. Θα είναι σύγχρονου τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες 
ασφαλείας για όλες τις θέσεις (οδηγού, συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει 
έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις 
νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
34. Λεωφορεία 14 θέσεων για 16 διαδροµές από 1/9 έως 31/11/2017 Οι 8 διαδροµές αφορούν 
την µετακίνηση από αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο και οι άλλες 8 διαδροµές είναι από ξενοδοχείο 
προς Αεροδρόµιο. Θα είναι σύγχρονου τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες 
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ασφαλείας για όλες τις θέσεις (οδηγού, συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει 
έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις 
νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
35. Επιβατικά ∆.Χ. για 44 διαδροµές από 1/9 έως 31/11/2017 Οι 22 διαδροµές αφορούν την 
µετακίνηση από αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο και οι άλλες 22 διαδροµές είναι από ξενοδοχείο 
προς Αεροδρόµιο. Θα είναι σύγχρονου τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες 
ασφαλείας για όλες τις θέσεις (οδηγού, συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει 
έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις 
νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
36. Λεωφορεία 20 θέσεων για 2 διαδροµές από 1/4 έως 31/12/2017 Η 1 διαδροµή αφορά την 
µετακίνηση από αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο και η άλλη διαδροµή είναι από ξενοδοχείο προς 
Αεροδρόµιο. Θα είναι σύγχρονου τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας 
για όλες τις θέσεις (οδηγού, συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, 
ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες 
προδιαγραφές. 
 
 
37. Λεωφορεία 14 θέσεων για 6 διαδροµές από 1/4 έως 31/12/2017 Οι 3 διαδροµές αφορούν 
την µετακίνηση από αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο και οι άλλες 3 διαδροµές είναι από ξενοδοχείο 
προς Αεροδρόµιο. Θα είναι σύγχρονου τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες 
ασφαλείας για όλες τις θέσεις (οδηγού, συνοδηγού και λοιπών επιβατών θα έχει περάσει έλεγχο 
ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες 
προδιαγραφές. 
 
 
38. Επιβατικά ∆.Χ. για 7 διαδροµές από 1/4 έως 31/12/2017 Οι 4 διαδροµές αφορούν την 
µετακίνηση από αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο και οι άλλες 3 διαδροµές είναι από ξενοδοχείο προς 
Αεροδρόµιο. Θα είναι σύγχρονου τύπου µε κλιµατισµό, θα φέρει οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας 
για όλες τις θέσεις (οδηγού, συνοδηγού και λοιπών επιβατών), θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, 
ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες 
προδιαγραφές. 
 
 
39. Βυτιοφόρο ∆.Χ. για την µεταφορά πετρελαίου 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Το βυτιοφόρο θα είναι ∆.Χ., θα πληροί όλες τις απαιτήσεις βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, 
κατάλληλο για την ασφαλή µεταφορά υγρών καυσίµων και συγκεκριµένα πετρελαίου, από τον 
χώρο των πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης προς τα εργοτάξια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης που 
βρίσκονται εντός του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και ∆ήµου Πυλαίας σε συνεννόηση µε την αρµόδια 
Υπηρεσία του ∆ήµου. Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα τέλη 
κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
40. ∆ιπλοκάµπινο φορτηγό 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
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Το φορτηγό θα πρέπει να διαθέτει διπλοκάµπινη καµπίνα για την µεταφορά των εργαζοµένων 
των συνεργείων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει ανοιγόµενη, 
ανατρεπόµενη κιβωτάµαξα, ωφέλιµου φορτίου 1,5tn για την µεταφορά των εργαλείων - 
µηχανηµάτων και υλικών (τσιµέντα, άµµος, πλάκες πεζοδροµίου) των συνεργείων. Οι διαδροµές 
που θα κάνει θα είναι εντός Θεσσαλονίκης, από τα εργοτάξια του ∆ήµου προς τα σηµεία 
επέµβασης και επιστροφή. Θα έχει περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ, ασφαλιστική κάλυψη, πληρωµένα 
τέλη κυκλοφορίας και θα πληρεί όλες τις νόµιµες προδιαγραφές. 
 
 
 

 
 

Θεσσαλονίκη 18-05-2017 
 
 Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                            Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                   ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
                                                                      
                                                          
 
 
Αστ. Αστεριάδης      Πασχ. Καλοµοίρη               Μ. Ζουρνά 
 
 
 



Α/Α ΕΙ∆ΟΣ CPV
Μον. 

Μέτρ.

∆απάνη 

µονάδας
Ποσότητα

Συνολική 

∆απάνη

Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

1
Φορτωτής (µε κάδο 2,5 έως 4m3), µηχανικής ισχύος 125HP 

και άνω.
43310000-9 ώρα 43,00 216 9.288,00

2
Φορτωτής (µε κάδο έως 2,5m3), µηχανικής ισχύος 110KW και 

άνω.
43310000-9 ώρα 43,00 400 17.200,00

3

Φορτωτής - Εκσκαφέας (τύπου JCB) µε τσάπα, σφύρα, κουβά 

(ανοιγόµενο) & τηλεσκοπική µπούµα (µηχανικής ισχύος 110 

HP και άνω)

43310000-9 ώρα 34,00 1150 39.100,00

4
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας µε αρπάγη, ισχύος 135PS για τη 

συλλογή ογκωδών και ΑΕΚΚ ∆.Θ.
43310000-9 ώρα 45,00 80 3.600,00

5 ∆ιαµορφωτής γαιών-Ισοπεδωτής (grader) 43310000-9 ώρα 55,00 100 5.500,00

6
Καλαθοφόρο όχηµα ΜΕ ύψους εργασίας 9µ. για 

ηλεκτρολογικές εργασίες
34142100-5 ώρα 60,00 250 15.000,00

7
Καλαθοφόρο όχηµα ΜΕ ύψους εργασίας 16µ. για 

ηλεκτρολογικές εργασίες
34142100-5 ώρα 70,00 150 10.500,00

8 Φορτωτής Μίνι πλάτους max 1,60m (διαβολάκι) 43310000-9 ώρα 33,00 240 7.920,00

9 ∆ιανοµέας ασφαλτικού γαλακτώµατος 43310000-9 ώρα 65,00 200 13.000,00

10 ∆ιαστρωτήρας ασφαλτοσκυροδέµατος (finisher) 43310000-9 ώρα 165,00 500 82.500,00

11 Οδοστρωτηρας ελαφρύς 43310000-9 ώρα 70,00 500 35.000,00

12 Φρέζα ασφαλτικού πλατούς κοπής 1,5-2,0m 43310000-9 ώρα 170,00 500 85.000,00

13

Όχηµα µεταφοράς βαρέων µηχανηµάτων οδοποιίας (φρέζα, 

οδοστρωτήρα, finisher) µε συρόµενη πλατφόρµα (χαµηλή, 

τύπου jumbo µε ελάχιστη ικανότητα φόρτωσης 6tn/τροχό) 

34138000-3 ώρα 120,00 300 36.000,00

14 Όχηµα ρυµούλκησης οχηµάτων έως 3,5tn 34138000-3 ώρα 100,00 30 3.000,00

15 Όχηµα ρυµούλκησης οχηµάτων άνω των 3,5tn 34138000-3 ώρα 120,00 80 9.600,00

16
Όχηµα µεταφοράς οχηµάτων µε συρόµενη πλατφόρµα µε 

γερανό αυτοφόρτωσης 
34138000-3 ώρα 130,00 100 13.000,00

17
Γερανοφόρο όχηµα µικτού φορτίου 15 tn για τη µεταφορά 

ιστών φωτισµού 
34144751-7 ώρα 45,00 120 5.400,00

18 Γερανός ανύψωσης οχηµάτων έως και 40tn 34144751-7 ώρα 140,00 30 4.200,00

Β ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ώρα 0 0,00

19
Φορτηγό ανατρεπόµενο ∆.Χ,  ωφέλιµου φορτίου 10tn-15tn (2 

αξόνων), µε άδεια Α.Ε.Ε.Κ
34134200-7 ώρα 36,00 1115 40.140,00

20
Φορτηγό ανατρεπόµενο ∆.Χ,  ωφέλιµου φορτίου 19 τόννων 

και άνω    (4 αξόνων) µε άδεια Α.Ε.Ε.Κ
34134200-7 ώρα 42,00 1200 50.400,00

21
Λεωφορείο µεταφοράς προσωπικού 22 θέσεων  για 

µεταφορές εντός του ∆ήµου
34121000-1 ώρα 20,00 200 4.000,00

22

Λεωφορείο 35 Θέσεων για µονοήµερη διαδροµή Θεσσαλονίκη-

Βεργίνα- Βέροια-Θεσσαλονίκη.

Αναχώρηση Θεσσαλονίκη 08:00 και επιστροφή 20:00

34121000-1 διαδροµή 380,00 5 1.900,00

23

Λεωφορείο 20 Θέσεων για ξεναγήσεις εντός Θεσσαλονίκης 

για 3ώρη απασχόληση.

Από τις 08:00 το πρωί έως τις  20:00.

34121000-1 διαδροµή 170,00 7 1.190,00

24
Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή από 

Θεσσαλονίκη προς Βεργίνα και επιστροφή
34121000-1 διαδροµή 250,00 5 1.250,00

ΚΑ: 30.003/6233.01.01, 30.003/6234.01.01, 

20.002/6233.01.01, 20.002/6234.01.01, 

30.002/6233.01.01, 30.002/6234.01.01, 

20.001/6233.01.01, 20.001/6234.01.01, 

35/6233.01.01, 35/6234.01.01, 6474.20.01, 

6471.03.01, 6471.01.01, 10.005/6433.01.01, 

10.005/6444.01.01, 10/6473.06.01

CPV: 43310000-9, 34142100-5, 34138000-3, 

34144751-7, 34134200-7, 34121000-1, 34110000-

1, 34131000-4, 34133110-2

«Μίσθωση µηχανηµάτων έργου και 
µεταφορικών µέσων»

∆ΑΠΑΝΗ: 648.368,72 €

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

E-mail: a.asteriadis@thessaloniki.gr

Fax: 2310 519758

∆ιεύθυνση: Γιάννη Χαλκίδη 20

Ταχ. Κωδ.:  542 49

Τηλέφωνο: 2313 318309

Πληροφορίες: Αστ. Αστεριάδης

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Αρ. µελέτης: 35/19-05-2017

Σελίδα 1



Α/Α ΕΙ∆ΟΣ CPV
Μον. 

Μέτρ.

∆απάνη 

µονάδας
Ποσότητα

Συνολική 

∆απάνη

25
Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή από 

Θεσσαλονίκη προς Νάουσα και επιστροφή
34121000-1 διαδροµή 290,00 1 290,00

26
Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή από 

Θεσσαλονίκη προς Βέροια και επιστροφή
34121000-1 διαδροµή 250,00 1 250,00

27
Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή από 

Θεσσαλονίκη προς Πέλλα και επιστροφή
34121000-1 διαδροµή 250,00 5 1.250,00

28
Λεωφορείο 20 θέσεων για  ηµερήσια διαδροµή από 

Θεσσαλονίκη προς Βεργίνα και επιστροφή
34121000-1 διαδροµή 200,00 5 1.000,00

29
Λεωφορείο 20 θέσεων για  ηµερήσια διαδροµή από 

Θεσσαλονίκη προς Πέλλα και επιστροφή
34121000-1 διαδροµή 250,00 5 1.250,00

30
Λεωφορείο 50 θέσεων για δέκαοκτώ (18) ξεναγήσεις εντός 

Θεσσαλονίκης για 3ωρη απασχόληση 
34121000-1 διαδροµή 130,00 18 2.340,00

31
Λεωφορείο 20 θέσεων για επτά (7) ξεναγήσεις εντός 

Θεσσαλονίκης για 3ωρη απασχόληση 
34121000-1 διαδροµή 130,00 7 910,00

32

Λεωφορείο 20 θέσεων για πέντε (5) διαδροµές από 

Αεροδρόµιο - Κέντρο πόλεως και Κέντρο πόλεως -

Αεροδρόµιο

34121000-1 διαδροµή 100,00 5 500,00

33
Λεωφορεία 20 θέσεων 

για 8 διαδροµές Από 1/9 έως 31/11/2017
34121000-1 διαδροµή 100,00 8 800,00

34
Λεωφορεία 14 θέσεων 

για 16 διαδροµές Από 1/9 έως 31/11/2017
34121000-1 διαδροµή 70,00 16 1.120,00

35 Επιβατικά ∆.Χ. για 44 διαδροµές Από 1/9 έως 31/11/2017 34110000-1 διαδροµή 50,00 44 2.200,00

36
Λεωφορεία 20 θέσεων 

για 2 διαδροµές Από 1/4 έως 31/12/2017
34121000-1 διαδροµή 100,00 2 200,00

37
Λεωφορεία 14 θέσεων 

για 6 διαδροµές Από 1/4 έως 31/12/2017
34121000-1 διαδροµή 70,00 6 420,00

38 Επιβατικά ∆.Χ. για 7 διαδροµές Από 1/4 έως 31/12/2017 34110000-1 διαδροµή 50,00 7 350,00

39 Βυτιοφόρο ∆.Χ. για την µεταφορά πετρελαίου 34133110-2 ώρα 35,00 16 560,00

40
∆ιπλοκάµπινο φορτηγό µε ανοιγόµενη, ανατρεπόµενη 

κιβωτάµαξα, ωφέλιµου φορτίου 1,5tn
34131000-4 ώρα 35,00 450 15.750,00

522.878,00

24% 125.490,72

648.368,72

ΦΠΑ 

Ο Συντάξας

Θεσσαλονίκη 18-05-2017

Αστέριος Αστερίαδης

 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη 18-05-2017

Η Αν. Προϊσταµένη Τµήµατος Οδοποιίας 

και Οδικής Σήµανσης

Πασχ. Καλοµοίρη

 Αγρονόµος Τοπογράφος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη 18-05-2017

Η Προϊσταµένη ∆/νσης Βιώσιµης Κινητικότητας 

και ∆ικτύων

Μαρία Ζουρνά

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σελίδα 2



CPV: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ CPV
Μον. 

Μέτρ.

δαπάνη 

µονάδας
Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

διαδροµ
ών

∆απάνη
Σύνολο 

διαδροµ
ών

∆απάνη
Σύνολο 

ποσοτή
των

∆απάνη
Σύνολο 

διαδροµ
ών

∆απάνη
Σύνολο 

διαδροµ
ών

∆απάνη
Σύνολο 

διαδροµ
ών

∆απάνη
Σύνολο 

ποσοτή
των

Συνολική 

∆απάνη

Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

1
Φορτωτής (µε κάδο 2,5 έως 4m3), µηχανικής 

ισχύος 125HP και άνω.
43310000-9 ώρα 43,00 200 8.600,00 16,00 688,00 216 9.288,00

2
Φορτωτής (µε κάδο έως 2,5m3), µηχανικής 

ισχύος 110KW και άνω.
43310000-9 ώρα 43,00 400 17.200,00 400 17.200,00

3

Φορτωτής - Εκσκαφέας (τύπου JCB) µε τσάπα, 

σφύρα, κουβά (ανοιγόµενο) & τηλεσκοπική 

µπούµα (µηχανικής ισχύος 110 HP και άνω)

43310000-9 ώρα 34,00 600 20.400,00 70 2.380,00 400 13.600,00 80,00 2.720,00 1150 39.100,00

4

Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας µε αρπάγη, 

ισχύος 135PS για τη συλλογή ογκωδών και 

ΑΕΚΚ ∆.Θ.

43310000-9 ώρα 45,00 80 3.600,00 80 3.600,00

5 ∆ιαµορφωτής γαιών-Ισοπεδωτής (grader) 43310000-9 ώρα 55,00 100 5.500,00 100 5.500,00

6
Καλαθοφόρο όχηµα ΜΕ ύψους εργασίας 9µ. 

για ηλεκτρολογικές εργασίες
34142100-5 ώρα 60,00 250,00 15.000,00 250 15.000,00

7
Καλαθοφόρο όχηµα ΜΕ ύψους εργασίας 16µ. 

για ηλεκτρολογικές εργασίες
34142100-5 ώρα 70,00 150,00 10.500,00 150 10.500,00

8
Φορτωτής Μίνι πλάτους max 1,60m 

(διαβολάκι)
43310000-9 ώρα 33,00 200 6.600,00 40,00 1.320,00 240 7.920,00

9 ∆ιανοµέας ασφαλτικού γαλακτώµατος 43310000-9 ώρα 65,00 200 13.000,00 200 13.000,00

10 ∆ιαστρωτήρας ασφαλτοσκυροδέµατος (finisher) 43310000-9 ώρα 165,00 500 82.500,00 500 82.500,00

11 Οδοστρωτηρας ελαφρύς 43310000-9 ώρα 70,00 500 35.000,00 500 35.000,00

12 Φρέζα ασφαλτικού πλατούς κοπής 1,5-2,0m 43310000-9 ώρα 170,00 500 85.000,00 500 85.000,00

13

Όχηµα µεταφοράς βαρέων µηχανηµάτων 

οδοποιίας (φρέζα, οδοστρωτήρα, finisher) µε 

συρόµενη πλατφόρµα (χαµηλή, τύπου jumbo 

µε ελάχιστη ικανότητα φόρτωσης 6tn/τροχό) 

34138000-3 ώρα 120,00 300 36.000,00 300 36.000,00

14 Όχηµα ρυµούλκησης οχηµάτων έως 3,5tn 34138000-3 ώρα 100,00 30 3.000,00 30 3.000,00

15 Όχηµα ρυµούλκησης οχηµάτων άνω των 3,5tn 34138000-3 ώρα 120,00 80 9.600,00 80 9.600,00

16
Όχηµα µεταφοράς οχηµάτων µε συρόµενη 

πλατφόρµα µε γερανό αυτοφόρτωσης 
34138000-3 ώρα 130,00 100 13.000,00 100 13.000,00

17
Γερανοφόρο όχηµα µικτού φορτίου 15 tn για τη 

µεταφορά ιστών φωτισµού 
34144751-7 ώρα 45,00 120,00 5.400,00 120 5.400,00

18 Γερανός ανύψωσης οχηµάτων έως και 40tn 34144751-7 ώρα 140,00 30 4.200,00 30 4.200,00

Β ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 0 0,00

19

Φορτηγό ανατρεπόµενο ∆.Χ,  ωφέλιµου 

φορτίου 10tn-15tn (2 αξόνων), µε άδεια 

Α.Ε.Ε.Κ

34134200-7 ώρα 36,00 900 32.400,00 65 2.340,00 1115 40.140,00

20

Φορτηγό ανατρεπόµενο ∆.Χ,  ωφέλιµου 

φορτίου 19 τόννων και άνω    (4 αξόνων) µε 

άδεια Α.Ε.Ε.Κ

34134200-7 ώρα 42,00 1.000 42.000,00 200,00 8.400,00 1200 50.400,00

21
Λεωφορείο µεταφοράς προσωπικού 22 θέσεων  

για µεταφορές εντός του ∆ήµου
34121000-1 ώρα 20,00 200,00 4.000,00 200 4.000,00

22

Λεωφορείο 35 Θέσεων για µονοήµερη 

διαδροµή Θεσσαλονίκη-Βεργίνα- Βέροια-

Θεσσαλονίκη.

Αναχώρηση Θεσσαλονίκη 08:00 και επιστροφή 

20:00

34121000-1
διαδρο

µή
380,00 2,00 760,00 2,00 760,00 1,00 380,00 5 1.900,00

23

Λεωφορείο 20 Θέσεων για ξεναγήσεις εντός 

Θεσσαλονίκης για 3ώρη απασχόληση.

Από τις 08:00 το πρωί έως τις  20:00.

34121000-1
διαδρο

µή
170,00 2,00 340,00 1,00 170,00 4,00 680,00 7 1.190,00

24
Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή 

από Θεσσαλονίκη προς Βεργίνα και επιστροφή
34121000-1

διαδρο

µή
250,00 5,00 1.250,00 5 1.250,00

25
Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή 

από Θεσσαλονίκη προς Νάουσα και επιστροφή
34121000-1

διαδρο

µή
290,00 1,00 290,00 1 290,00

26
Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή 

από Θεσσαλονίκη προς Βέροια και επιστροφή
34121000-1

διαδρο

µή
250,00 1,00 250,00 1 250,00

27
Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή 

από Θεσσαλονίκη προς Πέλλα και επιστροφή
34121000-1

διαδρο

µή
250,00 5,00 1.250,00 5 1.250,00

28
Λεωφορείο 20 θέσεων για  ηµερήσια διαδροµή 

από Θεσσαλονίκη προς Βεργίνα και επιστροφή
34121000-1

διαδρο

µή
200,00 5,00 1.000,00 5 1.000,00

29
Λεωφορείο 20 θέσεων για  ηµερήσια διαδροµή 

από Θεσσαλονίκη προς Πέλλα και επιστροφή
34121000-1

διαδρο

µή
250,00 5,00 1.250,00 5 1.250,00

30

Λεωφορείο 50 θέσεων για δέκαοκτώ (18) 

ξεναγήσεις εντός Θεσσαλονίκης για 3ωρη 

απασχόληση 

34121000-1
διαδρο

µή
130,00 18,00 2.340,00 18 2.340,00

31
Λεωφορείο 20 θέσεων για επτά (7) ξεναγήσεις 

εντός Θεσσαλονίκης για 3ωρη απασχόληση 
34121000-1

διαδρο

µή
130,00 7,00 910,00 7 910,00

32

Λεωφορείο 20 θέσεων για πέντε (5) διαδροµές 

από Αεροδρόµιο - Κέντρο πόλεως και Κέντρο 

πόλεως -Αεροδρόµιο

34121000-1
διαδρο

µή
100,00 5,00 500,00 5 500,00

33
Λεωφορεία 20 θέσεων 

για 8 διαδροµές Από 1/9 έως 31/11/2017
34121000-1

διαδρο

µή
100,00 8,00 800,00 8 800,00

ΚΑ: 30.003/6233.01.01, 30.003/6234.01.01, 20.002/6233.01.01, 20.002/6234.01.01, 30.002/6233.01.01, 30.002/6234.01.01, 20.001/6233.01.01, 

20.001/6234.01.01, 35/6233.01.01, 35/6234.01.01, 6474.20.01, 6471.03.01, 6471.01.01, 10.005/6433.01.01, 10.005/6444.01.01, 10/6473.06.01

10/6473.06.01

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ & ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

10.005/6433.01.016471.03.01

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

6474.20.01 6471.01.01 10.005/6444.01.0130.002/6233.01.01

ΕΞΟ∆Α 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΕΩΝ

∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΞΟ∆Α 

Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩ

Ν ∆Θ

∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

EUROPE DIRECT 

∆Θ

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, 

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ 

∆ΩΡΑ & ΕΞΟ∆Α 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣ. 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ & 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

52α ∆ΗΜΗΤΡΙΑ

20.002/6233.01.01 20.002/6234.01.01

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

E-mail: a.asteriadis@thessaloniki.gr

Fax: 2310 519758

∆ιεύθυνση: Γιάννη Χαλκίδη 20

648.368,72 €

Ταχ. Κωδ.:  542 49

∆ΑΠΑΝΗ:

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ : 2017 - 2018

Τηλέφωνο: 2313 318309

Πληροφορίες: Αστ. Αστεριάδης

43310000-9, 34142100-5, 34138000-3, 34144751-7, 34134200-7, 34121000-1, 34110000-1, 34131000-4, 34133110-2

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

30.003/6233.01.01 30.003/6234.01.01

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ
ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ

«Μίσθωση µηχανηµάτων έργου και µεταφορικών µέσων»

20.001/6233.01.01

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

20.001/6234.01.01

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

35/6234.01.0130.002/6234.01.01

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

150,00 5.400,00

Αρ. µελέτης: 35/19-05-2017

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

35/6233.01.01

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ

Σελίδα 1



Α/Α ΕΙ∆ΟΣ CPV
Μον. 

Μέτρ.

δαπάνη 

µονάδας
Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

Σύνολο 

διαδροµ
ών

∆απάνη
Σύνολο 

διαδροµ
ών

∆απάνη
Σύνολο 

ποσοτή
των

∆απάνη
Σύνολο 

διαδροµ
ών

∆απάνη
Σύνολο 

διαδροµ
ών

∆απάνη
Σύνολο 

διαδροµ
ών

∆απάνη
Σύνολο 

ποσοτή
των

Συνολική 

∆απάνη

10/6473.06.01

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ & ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

10.005/6433.01.016471.03.01

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

6474.20.01 6471.01.01 10.005/6444.01.0130.002/6233.01.01

ΕΞΟ∆Α 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΕΩΝ

∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΞΟ∆Α 

Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩ

Ν ∆Θ

∆ΑΠΑΝΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

EUROPE DIRECT 

∆Θ

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, 

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ 

∆ΩΡΑ & ΕΞΟ∆Α 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣ. 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ & 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

52α ∆ΗΜΗΤΡΙΑ

20.002/6233.01.01 20.002/6234.01.01

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑ 30.003/6233.01.01 30.003/6234.01.01

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ
ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ

20.001/6233.01.01

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

20.001/6234.01.01

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

35/6234.01.0130.002/6234.01.01

Σύνολο 

ωρών
∆απάνη

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

35/6233.01.01

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ

34
Λεωφορεία 14 θέσεων 

για 16 διαδροµές Από 1/9 έως 31/11/2017
34121000-1

διαδρο

µή
70,00 16,00 1.120,00 16 1.120,00

35
Επιβατικά ∆.Χ. για 44 διαδροµές Από 1/9 έως 

31/11/2017
34110000-1

διαδρο

µή
50,00 44,00 2.200,00 44 2.200,00

36
Λεωφορεία 20 θέσεων 

για 2 διαδροµές Από 1/4 έως 31/12/2017
34121000-1

διαδρο

µή
100,00 2,00 200,00 2 200,00

37
Λεωφορεία 14 θέσεων 

για 6 διαδροµές Από 1/4 έως 31/12/2017
34121000-1

διαδρο

µή
70,00 6,00 420,00 6 420,00

38
Επιβατικά ∆.Χ. για 7 διαδροµές Από 1/4 έως 

31/12/2017
34110000-1

διαδρο

µή
50,00 7,00 350,00 7 350,00

39 Βυτιοφόρο ∆.Χ. για την µεταφορά πετρελαίου 34133110-2 ώρα 35,00 16 560,00 16 560,00

40

∆ιπλοκάµπινο φορτηγό µε ανοιγόµενη, 

ανατρεπόµενη κιβωτάµαξα, ωφέλιµου φορτίου 

1,5tn

34131000-4 ώρα 35,00 200 7.000,00 250,00 8.750,00 450 15.750,00

292.600,00 81.960,00 30.900,00 8.750,00 2.380,00 2.340,00 64.200,00 12.400,00 4.728,00 9.040,00 4.120,00 970,00 1.100,00 930,00 1.060,00 522.878,00

24% 70.224,00 24% 19.670,40 24% 7.416,00 24% 2.100,00 24% 571,20 24% 561,60 24% 15.408,00 24% 2.976,00 24% 1.134,72 24% 2.169,60 24% 988,80 24% 232,80 24% 264,00 24% 223,20 24% 254,40 24% 125.490,72

362.824,00 101.630,40 38.316,00 10.850,00 2.951,20 2.901,60 79.608,00 15.376,00 5.862,72 11.209,60 5.108,80 1.202,80 1.364,00 1.153,20 1.314,40 648.368,72

ΦΠΑ 

5.400,00

1.296,00

6.696,00

24%

Ο Συντάξας

Θεσσαλονίκη 18-05-2017

Αστέριος Αστερίαδης

 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη 18-05-2017

Η Αν. Προϊσταµένη Τµήµατος Οδοποιίας και Οδικής Σήµανσης

Πασχ. Καλοµοίρη

 Αγρονόµος Τοπογράφος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη 18-05-2017

Η Προϊσταµένη ∆/νσης Βιώσιµης 

Κινητικότητας και ∆ικτύων

Μαρία Ζουρνά

Αρχιτέκτων Μηχανικός
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Του 

∆/νση:

Τηλ.:

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ CPV
Μον. 

Μέτρ.

∆απάνη 

µονάδας
Ποσότητα

Συνολική 

∆απάνη

Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

1
Φορτωτής (µε κάδο 2,5 έως 4m3), µηχανικής ισχύος 125HP 

και άνω.
43310000-9 ώρα 216

2
Φορτωτής (µε κάδο έως 2,5m3), µηχανικής ισχύος 110KW και 

άνω.
43310000-9 ώρα 400

3

Φορτωτής - Εκσκαφέας (τύπου JCB) µε τσάπα, σφύρα, κουβά 

(ανοιγόµενο) & τηλεσκοπική µπούµα (µηχανικής ισχύος 110 

HP και άνω)

43310000-9 ώρα 1150

4
Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας µε αρπάγη, ισχύος 135PS για τη 

συλλογή ογκωδών και ΑΕΚΚ ∆.Θ.
43310000-9 ώρα 80

5 ∆ιαµορφωτής γαιών-Ισοπεδωτής (grader) 43310000-9 ώρα 100

6
Καλαθοφόρο όχηµα ΜΕ ύψους εργασίας 9µ. για 

ηλεκτρολογικές εργασίες
34142100-5 ώρα 250

7
Καλαθοφόρο όχηµα ΜΕ ύψους εργασίας 16µ. για 

ηλεκτρολογικές εργασίες
34142100-5 ώρα 150

8 Φορτωτής Μίνι πλάτους max 1,60m (διαβολάκι) 43310000-9 ώρα 240

9 ∆ιανοµέας ασφαλτικού γαλακτώµατος 43310000-9 ώρα 200

10 ∆ιαστρωτήρας ασφαλτοσκυροδέµατος (finisher) 43310000-9 ώρα 500

11 Οδοστρωτηρας ελαφρύς 43310000-9 ώρα 500

12 Φρέζα ασφαλτικού πλατούς κοπής 1,5-2,0m 43310000-9 ώρα 500

13

Όχηµα µεταφοράς βαρέων µηχανηµάτων οδοποιίας (φρέζα, 

οδοστρωτήρα, finisher) µε συρόµενη πλατφόρµα (χαµηλή, 

τύπου jumbo µε ελάχιστη ικανότητα φόρτωσης 6tn/τροχό) 

34138000-3 ώρα 300

14 Όχηµα ρυµούλκησης οχηµάτων έως 3,5tn 34138000-3 ώρα 30

15 Όχηµα ρυµούλκησης οχηµάτων άνω των 3,5tn 34138000-3 ώρα 80

16
Όχηµα µεταφοράς οχηµάτων µε συρόµενη πλατφόρµα µε 

γερανό αυτοφόρτωσης 
34138000-3 ώρα 100

17
Γερανοφόρο όχηµα µικτού φορτίου 15 tn για τη µεταφορά 

ιστών φωτισµού 
34144751-7 ώρα 120

18 Γερανός ανύψωσης οχηµάτων έως και 40tn 34144751-7 ώρα 30

Β ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ώρα 0

19
Φορτηγό ανατρεπόµενο ∆.Χ,  ωφέλιµου φορτίου 10tn-15tn (2 

αξόνων), µε άδεια Α.Ε.Ε.Κ
34134200-7 ώρα 1115

20
Φορτηγό ανατρεπόµενο ∆.Χ,  ωφέλιµου φορτίου 19 τόννων 

και άνω    (4 αξόνων) µε άδεια Α.Ε.Ε.Κ
34134200-7 ώρα 1200

21
Λεωφορείο µεταφοράς προσωπικού 22 θέσεων  για 

µεταφορές εντός του ∆ήµου
34121000-1 ώρα 200

22

Λεωφορείο 35 Θέσεων για µονοήµερη διαδροµή Θεσσαλονίκη-

Βεργίνα- Βέροια-Θεσσαλονίκη.

Αναχώρηση Θεσσαλονίκη 08:00 και επιστροφή 20:00

34121000-1 διαδροµή 5

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     

E-mail: a.asteriadis@thessaloniki.gr

Fax: 2310 519758

∆ιεύθυνση: Γιάννη Χαλκίδη 20

Ταχ. Κωδ.:  542 49

Τηλέφωνο: 2313 318309

Πληροφορίες: Αστ. Αστεριάδης

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«Μίσθωση µηχανηµάτων έργου και 

µεταφορικών µέσων»

∆ΑΠΑΝΗ: 648.368,72 €

ΚΑ: 30.003/6233.01.01, 30.003/6234.01.01, 

20.002/6233.01.01, 20.002/6234.01.01, 

30.002/6233.01.01, 30.002/6234.01.01, 

20.001/6233.01.01, 20.001/6234.01.01, 

35/6233.01.01, 35/6234.01.01, 6474.20.01, 

6471.03.01, 6471.01.01, 10.005/6433.01.01, 

10.005/6444.01.01, 10/6473.06.01

CPV: 43310000-9, 34142100-5, 34138000-3, 

34144751-7, 34134200-7, 34121000-1, 34110000-

1, 34131000-4, 34133110-2
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ CPV
Μον. 

Μέτρ.

∆απάνη 

µονάδας
Ποσότητα

Συνολική 

∆απάνη

23

Λεωφορείο 20 Θέσεων για ξεναγήσεις εντός Θεσσαλονίκης 

για 3ώρη απασχόληση.

Από τις 08:00 το πρωί έως τις  20:00.

34121000-1 διαδροµή 7

24
Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή από 

Θεσσαλονίκη προς Βεργίνα και επιστροφή
34121000-1 διαδροµή 5

25
Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή από 

Θεσσαλονίκη προς Νάουσα και επιστροφή
34121000-1 διαδροµή 1

26
Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή από 

Θεσσαλονίκη προς Βέροια και επιστροφή
34121000-1 διαδροµή 1

27
Λεωφορείο 50 θέσεων για ηµερήσια διαδροµή από 

Θεσσαλονίκη προς Πέλλα και επιστροφή
34121000-1 διαδροµή 5

28
Λεωφορείο 20 θέσεων για  ηµερήσια διαδροµή από 

Θεσσαλονίκη προς Βεργίνα και επιστροφή
34121000-1 διαδροµή 5

29
Λεωφορείο 20 θέσεων για  ηµερήσια διαδροµή από 

Θεσσαλονίκη προς Πέλλα και επιστροφή
34121000-1 διαδροµή 5

30
Λεωφορείο 50 θέσεων για δέκαοκτώ (18) ξεναγήσεις εντός 

Θεσσαλονίκης για 3ωρη απασχόληση 
34121000-1 διαδροµή 18

31
Λεωφορείο 20 θέσεων για επτά (7) ξεναγήσεις εντός 

Θεσσαλονίκης για 3ωρη απασχόληση 
34121000-1 διαδροµή 7

32

Λεωφορείο 20 θέσεων για πέντε (5) διαδροµές από 

Αεροδρόµιο - Κέντρο πόλεως και Κέντρο πόλεως -

Αεροδρόµιο

34121000-1 διαδροµή 5

33
Λεωφορεία 20 θέσεων 

για 8 διαδροµές Από 1/9 έως 31/11/2017
34121000-1 διαδροµή 8

34
Λεωφορεία 14 θέσεων 

για 16 διαδροµές Από 1/9 έως 31/11/2017
34121000-1 διαδροµή 16

35 Επιβατικά ∆.Χ. για 44 διαδροµές Από 1/9 έως 31/11/2017 34110000-1 διαδροµή 44

36
Λεωφορεία 20 θέσεων 

για 2 διαδροµές Από 1/4 έως 31/12/2017
34121000-1 διαδροµή 2

37
Λεωφορεία 14 θέσεων 

για 6 διαδροµές Από 1/4 έως 31/12/2017
34121000-1 διαδροµή 6

38 Επιβατικά ∆.Χ. για 7 διαδροµές Από 1/4 έως 31/12/2017 34110000-1 διαδροµή 7

39 Βυτιοφόρο ∆.Χ. για την µεταφορά πετρελαίου 34133110-2 ώρα 16

40
∆ιπλοκάµπινο φορτηγό µε ανοιγόµενη, ανατρεπόµενη 

κιβωτάµαξα, ωφέλιµου φορτίου 1,5tn
34131000-4 ώρα 450

ΦΠΑ 24%

Έλαβα γνώση των όρων προµήθειας και των τεχνικών προδιαγραφών τους οποίους αποδέχοµαι

Ο Προσφέρων

Σύνολο µε Φ.Π.Α (ολογράφως):
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