ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
& ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015

ΜΕΛΕΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ
ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την υπηρεσία μίσθωσης γερανοφόρων κλπ οχημάτων για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, για το έτος 2015.
Αναλυτικότερα, ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στην μίσθωση των κατάλληλων
οχημάτων και μηχανικών μέσων, προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες για την εκτέλεση
εργασιών δημοτικού φωτισμού, καθαριότητας, κλαδέματος δέντρων κλπ, καθώς και για την
μεταφορά ακινητοποιημένων δημοτικών οχημάτων, βαρέων μηχανημάτων και γενικά εργασιών
για τις οποίες δεν διαθέτει τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό.
Οι προβλεπόμενες εργασίες, οι οποίες θα ανατεθούν στους αναδόχους, έχουν ταξινομηθεί σε
τρεις (3) βασικές ομάδες εργασιών, ως εξής:
ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α
Β
Γ

Μίσθωση μικρού γερανοφόρου οχήματος
Μίσθωση μεγάλου γερανοφόρου οχήματος
Μίσθωση καλαθοφόρου - γερανοφόρου οχήματος

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με Απόφαση Δημάρχου, η οποία θα καθορίζει τον ανάδοχο (ή τους
αναδόχους) και το κόστος της υπηρεσίας ανά ομάδα εργασιών. Η εργασία θα εκτελείται τμηματικά
και ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού.
Η ενδεικτική δαπάνη της μίσθωσης ανέρχεται σε 19.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Η χρηματοδότηση θα προέρχεται από τους πόρους του Δήμου και σε βάρος των Κ.Α.
10.6233.0002 , 20.6414.0001 , 30.6233.0001 & 35.6233.0001.

Μυτιλήνη, Απρίλιος 2015
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γρηγόριος Κυριάκης

Γεώργιος Αλεξίου

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ
ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Το παρόν ενδεικτικό τιμολόγιο εκπονήθηκε για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την
παρακάτω ταξινόμηση σε τρεις (3) ομάδες εργασιών.

ΟΜΑΔΑ

Α
Β
Γ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μίσθωση μικρού γερανοφόρου
οχήματος
Μίσθωση μεγάλου γερανοφόρου
οχήματος
Μίσθωση καλαθοφόρου γερανοφόρου οχήματος

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ ΩΡΑ

ΩΡΕΣ

30,00

150

4.500,00

50,00

150

7.500,00

40,00

125

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Φ.Π.Α. 16%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΕΥΡΩ

Μυτιλήνη, Απρίλιος 2015
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γρηγόριος Κυριάκης

Γεώργιος Αλεξίου

2

ΔΑΠΑΝΗ
€

17.000,00
2.720,00
19.720,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ
ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα συγγραφή προβλέπεται η ανάθεση της υπηρεσίας μίσθωσης γερανοφόρων κλπ
οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, για το έτος 2015.









Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/2007
του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
του Π.Δ.28/1980
της αριθ.35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β/11-08-2010) Απόφασης του Υπ. Οικονομικών
του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, της παρ.14, άρθρο 6 του Ν.4071/2012 και της παρ.12, άρθρο 4 του
Ν.4038/2012.
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η διακήρυξη της δημοπρασίας.
β. Το ενδεικτικό τιμολόγιο της μελέτης.
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων.
δ. Η τεχνική περιγραφή.

Άρθρο 4ο: Έναρξη εκτέλεσης της εργασίας
Η εκτέλεση της εργασίας θα ξεκινήσει άμεσα με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, έως το τέλος
του έτους ή έως ότου εξαντληθεί το ποσό της σύμβασης.
Άρθρο 5ο: Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας
Οι εργασίες θα εκτελεστούν με Απόφαση Δημάρχου, η οποία θα καθορίζει τον ανάδοχο (ή τους
αναδόχους) και το κόστος της υπηρεσίας ανά ομάδα εργασιών. Η εργασία θα εκτελείται τμηματικά και
ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Ο εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της υπηρεσίας, ευθύνεται
για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας, αμελλητί και άνευ
διακοπής (ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου) καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα
Ο εντολέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή στον εντολοδόχο όλων των μέσων, διευκολύνσεων και
στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας.
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Άρθρο 7ο: Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι εξαιρετικά και απρόβλεπτα
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα,
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει
αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με το άλλο μέρος, για να
υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται προσαρμοζόμενος ανάλογα και για τον εντολέα.
Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου (αναδόχου) καθορίζεται σε
19.720,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως
άνω ποσού γίνεται ύστερα από την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και
ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή
δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και
αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Άρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την
ημέρα της δημοπρασίας.
Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Μυτιλήνη, Απρίλιος 2015
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Γρηγόριος Κυριάκης

Γεώργιος Αλεξίου

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ
ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ

Α
Β
Γ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

Μίσθωση μικρού γερανοφόρου
οχήματος
Μίσθωση μεγάλου γερανοφόρου
οχήματος
Μίσθωση
καλαθοφόρου
γερανοφόρου οχήματος

Προσφερόμενη
τιμή μίσθωσης
ανά ώρα
(Ευρώ)

150
150
125

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 16%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΕΥΡΩ

Μυτιλήνη, …………………………. / …………………………. / 2015
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΕΥΡΩ)

