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Α.Μ.  27/2022 
 

“Καθαρισμός Ρεμάτων” 
 

CPV : 45520000-8 : Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 
 
 
 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 269.995,12 € με ΦΠΑ 24% 

 
 
 
 
 
Για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 32 
παρ. 2γ & 32Α του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 
γεγονότα απρόβλεπτα, για την υπηρεσία του τίτλου του θέματος, συνολικού ενδεικτικού  προϋπολογισμού 
217.738,00 € χωρίς το ΦΠΑ  , 

 
 

 
 
 
 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ  2022 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Θραψανό  ΤΚ 700 06 
Τηλ.κέντρο : 28913 40405 
Πληρ. : Στ. Τρουλλινός  
Τηλ. : 28913 40404 

ΤΙΤΛΟΣ :   
 

  Προϋπολογισμός:   
 

Χρηματοδότηση:   
 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 
 
269.995,12 ΕΥΡΩ 
 
2021ΣΕ87100010 (ΣΑΕ 871)   
Κ.Α. 64-6279.001 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Σύμφωνα με τις παρακάτω Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, με τις οποίες  οι Δημοτικές ενότητες Καστελλίου και Θραψανού του Δήμου Μινώα 
Πεδιάδας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμυρικά, κατολισθητικά κλπ φαινόμενα που 
προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στις 6 και 7-11-2020 στις παραπάνω περιοχές :  
α) τη με αρ. πρωτ. 11749/10-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΜΧ46ΜΤΛΒ-34Μ) με ισχύ έως και  6 Μαΐου 2021 , 

β) τη με αρ. πρωτ. 3209/28-04-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΘΖ46ΜΤΛΒ-Λ96) με ισχύ έως και  8 Νοεμβρίου 2021 , 

γ) τη με αρ. πρωτ. 9953/08-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΟΔ46ΝΠΙΘ-5ΦΤ) με ισχύ έως και  9 Μαΐου 2022 , 

δ) τη με αρ. πρωτ. 3130/9-5-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΖΖ46ΝΠΙΘ-ΝΣΞ)  έως και 9 Νοεμβρίου 2022. 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η θεομηνία της 6-7 Νοεμβρίου 2020 δεν απορρέει από ευθύνη της υπηρεσίας, 
ούτε ανάγονται στη σφαίρα επιρροής της. 

 
Αντικείμενο: Αποτελεί η εκτέλεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού υδατορεμάτων στις Δημοτικές Ενότητες του 
Δήμου Μινώα Πεδιάδας.  

Η Περιφέρεια Κρήτης (Κύριος του Έργου) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο καθαρισμός και η αστυνόμευση 
ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, σύμφωνα με το άρθρο 186, παρ. ΙΙ, Τομέας ΣΤ’, 
περίπτωση 15 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), σε συνεργασία με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας (Φορέας Υλοποίησης 
του Έργου), προχώρησαν στην υπογραφή της με αρ. πρωτ. 3725/18-3-2022 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ 
:94ΗΑΩΚ6-2Κ4), προκειμένου για την υλοποίηση της πράξης .  

Τα συμβαλλόμενα μέρη προχώρησαν στην υπογραφή της, έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις ( του 
Ν.4412/2016 ,του  Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006 ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 100)  ως και : 

(1) την υπ’ αριθμό 316/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μινώα Πεδιάδας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, 
ΑΔΑ: Ω0ΦΔΩΚ6-6ΛΨ) και 

(2) την υπ’ αριθμό 7181/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: Ω5987ΛΚ-ΜΘΝ) . 

 

Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν στην εκτέλεση εργασιών καθαρισμού υδατορεμάτων στις Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο πλαίσιο παροχής υπηρεσίας ώστε αυτά να λειτουργήσουν 
ανεμπόδιστα για την απορροή των ομβρίων υδάτων και να μειωθούν οι κίνδυνοι από ενδεχόμενη εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται αναφέρονται στην απομάκρυνση των μπαζών και στην άρση των προσχώσεων 
από την κοίτη των ρεμάτων (προϊόντα εκσκαφών, μπάζα, αστικά απόβλητα, κλαδιά, κορμοί δέντρων, ογκώδη 
αντικείμενα κλπ) καθώς και στη μεταφορά τους για απόθεση σε κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους, π.χ. 
Χ.Υ.Τ.Α. Η παράπλευρη απόθεση των υλικών αυτών στις όχθες ή οπουδήποτε αλλού στο ρέμα, δεν επιτρέπεται. 

Προβλέπεται επίσης ο καθαρισμός των ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση ήτοι καλάμια, θάμνοι, δέντρα με μικρή 
διατομή κορμού και λοιπή βλάστηση η οποία δυσχεραίνει τη ροή του νερού και μειώνει την ενεργή διατομή του 
ρέματος. 



Τέλος προβλέπεται ο καθαρισμός από μπάζα και η άρση των προσχώσεων, με οποιοδήποτε μέσο (χειρωνακτικά 
ή και με μηχανική υποβοήθηση), των υφιστάμενων κιβοτοειδών, σωληνωτών κλπ οχετών, διαμέσω των οποίων 
τα όμβρια οδηγούνται στα υδατορέματα. 

Οι θέσεις παρέμβασης θα καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, σύμφωνα με την 
συμβάσεις παροχής υπηρεσίας, όπου απαιτηθεί, εντός των διοικητικών ορίων εκάστης Δημοτικής Ενότητας. 

 
Από την εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και της φύσης των απαιτούμενων εργασιών και επιπλέον λόγω 
σποραδικότητας και του επείγοντος δεν είναι δυνατόν να επιμετρηθούν με μονάδες διαφορετικές από τον χρόνο 
απασχόλησης, προϋπολογίστηκαν ενδεικτικά οι απαιτούμενες ώρες ανά τύπο μηχανήματος, όπως αναφέρονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας .  
Οι  εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν αρμόδιας και  επιτόπου εντολής  . 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 217.738,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 269.995,12 € ).  

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 (δώδεκα)  μήνες , από την υπογραφή της σύμβασης . 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 
χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου. 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί μέσω της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με βάση 
με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, για την επιλογή 
αναδόχου . 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προσφέρουν τιμή μισθώματος για ωριαία απασχόληση μηχανήματος 
έργου, άνευ του αναλογούντος Φ.Π.Α. , επί του συνόλου του προϋπολογισμού και όχι σε μέρος αυτού . 
Δεν επιτρέπονται προσφορές για μεμονωμένα μηχανήματα έργου  ή για τμήμα του προϋπολογισμού.  
Επίσης, δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές , ούτε αντιπροσφορές. 
 
Το μίσθωμα καθορίζεται βάση των απαιτούμενων ωρών για την διεκπεραίωση εργασίας και συμπεριλαμβάνει 
την αμοιβή του χειριστή (καθώς και κάθε άλλη απαίτηση επ’ αυτής), το καύσιμο (πετρέλαιο) που καταναλώνεται 
κατά την λειτουργία-πορεία –φορτοεκφόρτωση-μεταφορά του, όλες οι δαπάνες συντήρησης και τα 
ελαιολιπαντικά - ορυκτέλαια καθώς και κάθε ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της 
παρεχόμενης εργασίας.  
 
Το κάθε μηχάνημα θα συντηρείται από τον εκμισθωτή και προσφέρεται σε άριστη κατάσταση για χρήση. 
Οποιαδήποτε βλάβη υποστεί το μηχάνημα, βαραίνει τον εκμισθωτή και αν αυτή δεν μπορεί να επισκευασθεί 
εντός 3 (τριών) ημερών είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα άλλο μηχάνημα ιδίων τεχνικών χαρακτηριστικών 
και δυνατοτήτων για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και γενικότερα και ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα. 
 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης , η οποία δεν υποδιαιρείται σε 
τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο, επειδή το σύνολο των εργασιών της παρούσας αφορούν την 
αποκατάσταση των συνεπειών της θεομηνίας στο προσδιοριζόμενο σύνολο υδατορεμάτων και δεν υφίσταται 
λόγος που να επιβάλει την κατάτμησή του αντικειμένου σε τμήματα .  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 



(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής . 
 

Η χρηματοδότηση της σύμβασης προέρχεται από πιστώσεις ΠΔΕ : ΣΑΕ 871 σύμφωνα με τα παρακάτω : 
1. Τη με υπ’ αριθμ.  953/2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αρ. πρωτ. 49836/28-04-
2021 , ΑΔΑ: 66ΓΙ46ΜΤΛΠ-ΨΕΟ) ‘’Έγκριση Ένταξης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και 
των συνοδών τους τεχνικών έργων, γεφύρωσης και υδραυλικών έργων, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 6ης – 7ης Νοεμβρίου 2020» 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 871 (κωδικός έργου 2021ΣΕ87100010) με συνολικό 
προϋπολογισμό 2.000.000,00€. (με συνολική διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2021 : 450.000,00€ και για το έτος 
2022 :  1.550.000,00€) . 
2.Τη με αρ. πρωτ. 123109/12-05-2021 (ΨΓ1Φ465ΧΘΞ-ΓΡΝ) Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών: “Έγκριση δέσμευσης ποσού δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00€) συμπεριλα-μβανομένου του 
Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2021ΣΕ87100010 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε., διάθεσης 
ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασή της στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας για την υλοποίηση του έργου 
«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους τεχνικών έργων, γεφύρωσης και 
υδραυλικών έργων, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη 
φυσική καταστροφή της 6ης – 7ης Νοεμβρίου 2020»”. 
 
Η δαπάνη για την σύμβαση θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-7279.001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας .  
 
 

Θραψανό, Ιούνιος  2022 
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Στέλιος Τρουλλινός 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
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Ζαχαρένια Δαγκωνάκη 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

CPV : 45520000-8 : Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ    
(€)

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€)

1
Ισοπεδωτής -Διαμορφωτής γαιών 
(grader) 

72,95 ΩΡΑ 600 43.770,00 €

2
Εκσκαφέας - φορτωτήs , τροχοφόρος, 
τύπου JCB

76,25 ΩΡΑ 640 48.800,00 €

3
Εκσκαφέας (τσάπα) βαρύς , 
ελαστιχοφόρος ή ερπυστριοφόρος 

78,15 ΩΡΑ 560 43.764,00 €

4
Φορτωτής ελαστιχοφόρος ή 
ερπυστριοφόρος

71,35 ΩΡΑ 580 41.383,00 €

5 Φορτηγό Αυτοκίνητο , χωριτ. 12-18 m³ 64,55 ΩΡΑ 620 40.021,00 €

217.738,00 €

52.257,12 €

269.995,12 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΗΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24% (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΗΣ (€) ΜΕ ΦΠΑ 24 %
 

 
Το μίσθωμα καθορίζεται βάση των απαιτούμενων ωρών για την διεκπεραίωση εργασίας και συμπεριλαμβάνει 
την αμοιβή του χειριστή (καθώς και κάθε άλλη απαίτηση επ’ αυτής), το καύσιμο (πετρέλαιο) που καταναλώνεται 
κατά την λειτουργία-πορεία –φορτοεκφόρτωση-μεταφορά  του, όλες οι δαπάνες συντήρησης και τα 
ελαιολιπαντικά - ορυκτέλαια καθώς και κάθε ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της 
παρεχόμενης εργασίας. Το κάθε μηχάνημα θα συντηρείται από τον εκμισθωτή και προσφέρεται σε άριστη 
κατάσταση για χρήση. Οποιαδήποτε βλάβη υποστεί το μηχάνημα, βαραίνει τον εκμισθωτή και αν αυτή δεν 
μπορεί να επισκευασθεί εντός 3 (τριών) ημερών είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα άλλο μηχάνημα ιδίων 
τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και γενικότερα και ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 
ΓΕΝΙΚΑ  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 
του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά 
με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό 
Επιμελητήριο . 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία   
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα 
πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης . 
 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν διαθέτουν ιδιόκτητα μεταφορικά και μηχανικά μέσα και εξοπλισμό 
για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας και συγκεκριμένα τα μηχανήματα που προσδιορίζονται στον 
προϋπολογισμό της παρούσας. Αναφορικά με τη μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς: 

 Να διαθέτουν τη νόμιμη άδεια κυκλοφορίας, να είναι ασφαλισμένα, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση 
και να έχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου που προβλέπει η νομοθεσία. 

 Οι χειριστές των μηχανημάτων θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν την απαιτούμενη κατάλληλη άδεια 
χειριστή μηχανήματος . 

Σε περίπτωση μίσθωσης μηχανημάτων/οχημάτων από τρίτους, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
προσκομίσει εν ισχύ Συμφωνητικό μίσθωσης ή Παραχώρησης με τρίτους και Υπεύθυνη Δήλωση των τρίτων, με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι παραχωρείται το μηχάνημα/όχημα στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, για το χρονικό διάστημα που θα το χρειαστεί, για τη συγκεκριμένη παροχή 
υπηρεσιών και δεν έχουν εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί σε οιονδήποτε άλλον για το χρονικό διάστημα της 
σύμβασης . 



 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται 
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης . 
 
 
Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές 
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  
 
α) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο συμμετέχων δηλώνει ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 
 
β) Τα παρακάτω αναφερόμενα : 
1. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των μηχανημάτων . 
2. Αντίγραφο της ασφάλειας των προσφερόμενων μηχανημάτων. 
3. Αντίγραφο της άδειας χειριστή του μηχανήματος ή της άδειας οδήγησης για κάθε όχημα . 
4. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας των μηχανημάτων ή μη οφειλής τελών χρήσης για τα οχήματα, 
που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία . 
5. Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου από αρμόδιο ΚΤΕΟ . 
 
γ)Εφόσον τα προς μίσθωση οχήματα ή μηχανήματα δεν είναι ιδιόκτητα, θα πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον: 
 
1. Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Παραχωρητήριο μεταξύ του Ιδιοκτήτη Εκμισθωτή ή Παραχωρητή και του 
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα και 
 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη Εκμισθωτή ή Παραχωρητή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, που 
δηλώνει ότι παραχωρείται το/-τα  μηχάνημα/-τα / οχημα/-τα  στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, για το 
χρονικό διάστημα που θα το χρειαστεί, για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών και δεν έχουν εκμισθωθεί ή 
παραχωρηθεί σε οιονδήποτε άλλον για το χρονικό διάστημα της σύμβασης . 
 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται 
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης . 
 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  
Το μίσθωμα καθορίζεται βάση των απαιτούμενων ωρών για την διεκπεραίωση εργασίας και συμπεριλαμβάνει 
την αμοιβή του χειριστή (καθώς και κάθε άλλη απαίτηση επ’ αυτής), το καύσιμο (πετρέλαιο) που καταναλώνεται 
κατά την λειτουργία-πορεία –φορτοεκφόρτωση-μεταφορά του, όλες οι δαπάνες συντήρησης και τα 
ελαιολιπαντικά - ορυκτέλαια καθώς και κάθε ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της 
παρεχόμενης εργασίας.  
Το κάθε μηχάνημα θα συντηρείται από τον εκμισθωτή και προσφέρεται σε άριστη κατάσταση για χρήση. 
Οποιαδήποτε βλάβη υποστεί το μηχάνημα, βαραίνει τον εκμισθωτή και αν αυτή δεν μπορεί να επισκευασθεί 
εντός 3 (τριών) ημερών είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα άλλο μηχάνημα ιδίων τεχνικών χαρακτηριστικών 
και δυνατοτήτων για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και γενικότερα και ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα. 
 
Επιπλέον αυτών : 
Α. Τα μηχανήματα έργου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που ορίζεται και 
προσδιορίζεται αποκλειστικά στην παρούσα για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας . 
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης αυτών, καθώς και η συνολική ή μερική υπεκμίσθωση ή 
με οποιονδήποτε τίτλο με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους, χωρίς τη σαφή έγγραφη 
συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής . 



Β. Ο ανάδοχος εκμισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει το ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, που 
διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια χειριστή και να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας 
αρχής .  
Οι αμοιβές του προσωπικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, καθώς και οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις και εισφορές, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο εκμισθωτή. 
Απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. 
Γ. Η υποχρέωση ασφάλισης των μηχανημάτων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο εκμισθωτή. 
Δ. Ο χειριστής του μηχανήματος θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ, κατά την εκτέλεση των εργασιών που 
αναφέρονται στην παρούσα, την απαιτούμενη από το νόμο άδεια. 
 
 

Θραψανό, Ιούνιος  2022 
 

 
Ο Συντάξας 

 
 

Στέλιος Τρουλλινός 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Η προϊσταμένη 

 
 

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη 
 

 



 
 

ΟΝ/ΜΟ ή  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
_________________________________________________ 
ΕΔΡΑ : ___________________________________________ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : _____________________________________ 
ΤΚ ________   ΑΦΜ : _______________ ΔΟΥ :___________ 
ΤΗΛ . ΣΤΑΘ:_______________________________________ 
ΤΗΛ . ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :   __________________________ 
Email  :   ________________________________________ 
 

ΠΡΟΣ  
ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

 
ΤΙΤΛΟΣ : 

“ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ” 
(Α.Μ. 27/2022) 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ    

(€)

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€)

1
Ισοπεδωτής -Διαμορφωτής γαιών 
(grader) 

                      € ΩΡΑ 600                       €

2
Εκσκαφέας - φορτωτήs , τροχοφόρος, 
τύπου JCB

                      € ΩΡΑ 640                       €

3
Εκσκαφέας (τσάπα) βαρύς , 
ελαστιχοφόρος ή ερπυστριοφόρος 

                      € ΩΡΑ 560                       €

4
Φορτωτής ελαστιχοφόρος ή 
ερπυστριοφόρος

                      € ΩΡΑ 580                       €

5 Φορτηγό Αυτοκίνητο , χωριτ. 12-18 m³                       € ΩΡΑ 620                       €

                      €

                      €

                      €

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΗΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 24% (€) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΗΣ (€) ΜΕ ΦΠΑ 24 %

 
 
 
 
Προσφερόμενο Τελικό Σύνολο (ολογράφως ) Ευρώ με ΦΠΑ 24% : ……………………………………….…………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

                                              
  

 
______________________ , __/__/2022 
                    Ο Προσφέρων 
( Ον/μο  ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ) 
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